
Nasza Trójwie�  l  1LIPIEC  2004

NR 7 (132) ROK XII          LIPIEC  2004 r.              ISSN 1506-0470              Nak³ad 1200 egz.         egz. bezp³.

Witamy na wakacjach
Wakacje, wakacje - to zielony las
kwitn¹ce akacje i s³oneczny blask.
Tyle bia³ych szos,
tyle nowych dróg

Wakacje, wakacje - jagodowe dni,
weso³e kolacje, kolorowe sny.
I gor¹cy piach,
i do wody skok

(Maria Terlikowska)
Serdecznie witam wszystkich GO�CI -

turystów i wczasowiczów, którzy w miesi¹-
cach wakacyjnych wybrali nasz¹ gminê, by
tutaj odpocz¹æ i nabraæ si³ do dalszej pra-
cy i nauki. ¯yczê, by wakacyjnemu odpo-
czynkowi towarzyszy³o s³oñce, a gdy go za-
braknie, niech u�miech przekazany drugie-
mu cz³owiekowi rozja�nia ponure dni. ¯y-
czê wszystkim udanych wêdrówek, wycie-
czek i szczê�liwego powrotu do swoich naj-
bli¿szych. Okazujmy sobie nawzajem ser-
ce, mi³o�æ, pomoc i serdeczno�æ. ̄ yczê dzie-
ciom, by we wrze�niu wróci³y do szko³y
zdrowe, wypoczête i pe³ne energii do wy-
konywania nowych zadañ w szkole.

Wójt Gminy

W Ó J T  G M I N Y  I N F O R M U J E
DO MIESZKAÑCÓW JAWORZYNKI!
Dziêkujê mieszkañcom Jaworzynki, którzy dostosowali siê do apelu o segregacjê

�mieci i odpadów.
Przypominam równocze�nie, ¿e przedmioty i odpady wielkogabarytowe (np. pralki,

lodówki itp.) nale¿y sk³adowaæ przy drogach równie¿ we wtorki do godz. 8.00.
Proszê tak¿e, by �mieci jeszcze dok³adniej segregowaæ i wrzucaæ je do worków

zgodnie z napisami, jakie siê na nich znajduj¹.

Wójt Gminy Istebnej informuje o wakatach nauczycielskich w szko-
³ach prowadzonych przez Gminê Istebna na rok szkolny 2004/2005

Gimnazjum w Istebnej: jêzyk polski - pe³ny etat
jêzyk angielski - pe³ny etat,
Szko³a Podstawowa Nr 1 w Jaworzynce: jêzyk angielski - pe³ny etat,
Szko³a Podstawowa Nr 2 w Jaworzynce: jêzyk angielski - niepe³ny etat,
matematyka - niepe³ny etat, wychowanie fizyczne - niepe³ny etat.

PODAJEMY DO WIADOMO�CI
PISMO NZOZ W SPRAWIE DY¯U-
RÓW W DNI WOLNE OD PRACY.

W zwi¹zku ze zmian¹ zasad organiza-
cji pracy przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia od 1.01.04 r. zniesiono w Podstawo-
wej Opiece Zdrowotnej obowi¹zek �wiad-
czenia us³ug w soboty i dni ustawowo wol-
ne od pracy. Wobec powy¿szego z dniem
1.07.2004 r. nie bêdzie sobotnich dy¿urów
w O�rodkach Zdrowia na terenie gminy.
Dotychczasowa praca w dni wolne mia³a
charakter czysto dobrowolny i wykracza³a
poza ramy umowy z NFZ. Pomoc lekarsk¹
- ca³odobow¹ - zapewnia Zespó³ Wyjaz-
dowy Cieszyñskiego Pogotowia Ratunko-
wego zlokalizowany w O�rodku Zdrowia
�Na Dzielcu� w Istebnej.

Z powa¿aniem:
�Istebna-Centrum� S.C.

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Jaworzynce

NZOZ �Salus� Istebna 695

PROGRAM - 10 LIPIEC:
13.00 - Turniej pi³karski firm Gminy Istebna
18.00 - Otwarcie - gra na trombitach wspólne granie muzykantów Trójwsi
18.20 - Kapela �Capki� z uczniami ze Skalitego - S³owacja
18.50 - �Zmorysaniec� - czyli Kopciuszek po góralsku - w wykonaniu Zespo³u

Regionalnego �Istebna� oraz inne sztuki wystawione przez Zespó³ Szkó³ Ponad gim-
nazjalnych Istebna Zaolzie

19.30 - Kapela góralska �Jetelinka� z go�ciem Wladimirem Holisiem
20.00 - Cymba³owa muzyka �Gora�� - Czechy
20.45 - Ludowa Hudba �Marka Koñcieka�
Obs³uga gastronomiczna: NKS �Trójwie� Beskidzka�
PROGRAM - 11 LIPIEC:
15.00 - Mecz pi³ki no¿nej KP Trójwie� - Górnik Pszów
17.00 - Zespó³ �Gama 2� - Ustroñ
17.30 - Zespó³ Tañca Towarzyskiego - Czechy
18.00 - Orkiestra Dêta �Jablunkowianka� - Czechy
19.00 - Szlagiery Minionej Ery
19.30 - Zespó³ �Kop� - Kraków
20.30 - Festyn - Kapela Bolka Kaczmarzyka
Impreza towarzysz¹ca �Koncert Muzyki Powa¿nej� w ramach Dni Istebnej -

Ko�ció³ Ewangelicko-Augsburski godz. 19.00 niedziela 11.07.2004 r.
Wykonawcy: Marta Popio³ek - skrzypce, Katarzyna Goik - flet, Pawe³ Branc -

organy, Uczniowie Absolwenci Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Cieszynie.
Wstêp wolny

Obs³uga gastronomiczna: KP �Trójwie�� Istebna

VIII Dni Istebnej
z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubow¹

10 - 11 lipiec 2004 r.
Amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy
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PRZYPOMNIENIE HANDLUJ¥CYM
ALKOHOLEM!

Do Urzêdu i Radnych Rady Gminy coraz czê�ciej nap³ywa-
j¹ niepokoj¹ce informacje o spo¿ywaniu alkoholu przez nielet-
nich  w naszej gminie. W zwi¹zku z tym przypominam w³a�ci-
cielom i przedsiêbiorcom handluj¹cym alkoholami o przestrze-
ganiu przepisów dotycz¹cych sprzeda¿y alkoholu nieletnim.

Poni¿ej podajê przepisy karne zawarte w Ustawie z dnia
26.10.82, o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu al-
koholizmowi - Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 ze zmianami.

Rozdzia³ 3 Przepisy karne
Art. 43 103 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe

WÓJT GMINY INFORMUJE WÓJT GMINY INFORMUJE

Wójt Gminy Istebna
43�470 Istebna 1000 tel. 033 � 8556500

uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia prze-
targu w formie zapytania o cenê na dostawê nastêpuj¹cych
asortymentów:

p³yty typu �JOMB� o wym. 1,0 x 0,75 -1.146,00 m2

wysiewka oko³o -170 ton
pospó³ka oko³o -140 m3

wykonanie us³ugi sprzêtem
koparko�spycharka � stawka 1 mg
powy¿sze materia³y oraz sprzêt zostan¹ wykorzystane przy

przebudowie istniej¹cego dojazdu do gruntów rolnych drogi
�£abaje� we wsi Jaworzynka.

Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a: Firma Transportowo �
Us³ugowo � Handlowa �MIROTRANS� - 43�470 Istebna,
43�476 Jaworzynka 727

cena brutto 1 m2 p³yty o wymiarach 1,0 x 0,75 � 53,07 z³.
cena brutto 1 tony wysiewki � 23,18 z³.
cena brutto 1 m3 pospó³ki � 35,38 z³.
cena brutto 1 mg pracy sprzêtem � 73,20 z³.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

Wójt Gminy Istebna
43�470 Istebna 1000 tel. 033 � 8556500

uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia prze-
targu w formie zapytania o cenê na dostawê nastêpuj¹cych
asortymentów:

p³yty typu �JOMB� o wym. 1,0 x 0,75 � 936,00 m2

wysiewka oko³o -140 ton
pospó³ka oko³o � 280 m3

wykonanie us³ugi sprzêtem
koparko�spycharka � stawka 1 mg
powy¿sze materia³y oraz sprzêt zostan¹ wykorzystane przy

przebudowie istniej¹cego dojazdu do gruntów rolnych drogi
�Zimna Woda� we wsi Koniaków.

Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a: Firma Transportowo �
Us³ugowo � Handlowa �MIROTRANS� - 43�470 Istebna,
43�476 Jaworzynka 727

cena brutto 1 m2 p³yty o wymiarach 1,0 x 0,75 � 53,07 z³.
cena brutto 1 tony wysiewki � 23,18 z³.
cena brutto 1 m3 pospó³ki � 35,38 z³.
cena brutto 1 mg pracy sprzêtem � 73,20 z³.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego
zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega kierownik zak³adu handlowego
lub gastronomicznego, który nie dope³nia obowi¹zku nadzoru i
przez to dopuszcza do pope³nienia w tym zak³adzie przestêp-
stwa okre�lonego w ust. 1.

3. W razie pope³nienia przestêpstwa okre�lonego w ust. 1
albo 2 mo¿na orzec przypadek napojów alkoholowych, cho-
cia¿by nie by³y w³asno�ci¹ sprawcy, mo¿na tak¿e orzec zakaz
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej polegaj¹cej na sprzeda-
¿y lub podawaniu napojów alkoholowych.

4. Orzekanie w sprawach o przestêpstwa okre�lone w ust. 1
i 2 nastêpuje na podstawie przepisów o postêpowaniu karnym

Wójt Gminy Istebna
43�470 Istebna 1000 tel. 033 � 8556500

uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia prze-
targu w formie zapytania o cenê na dostawê nastêpuj¹cych
asortymentów: p³yty drogowe pe³ne o wym. 1,2 x 3,0 � 82,00
m2 ,p³yty typu �JOMB� o wym. 1,0 x 0,75 � 622,00 m2, wy-
siewka oko³o -115 ton, pospó³ka oko³o -155 m3, t³uczeñ oko³o
� 25 ton; wykonanie us³ugi sprzêtem: koparko�spycharka �
stawka 1 mg.

Powy¿sze materia³y oraz sprzêt zostan¹ wykorzystane przy
przebudowie istniej¹cego dojazdu do gruntów rolnych drogi
�Zagliniane� we wsi Istebna.

Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a: Firma Transportowo �
Us³ugowo � Handlowa �MIROTRANS� - 43�470 Istebna,
43�476 Jaworzynka 727

cena brutto 1 m2 p³yty o wymiarach 1,2 x 3,0 � 56,12 z³.
cena brutto 1 m2 p³yty o wymiarach 1,0 x 0,75 � 53,07 z³.
cena brutto 1 tony wysiewki � 23,18 z³.
cena brutto 1 m3 pospó³ki � 35,38 z³.
cena brutto 1 tony t³ucznia � 40,26 z³.
cena brutto 1 mg pracy sprzêtem � 73,20 z³.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

R O Z S T R Z Y G N I Ê C I A   P R Z E T A R G Ó W

Wójt Gminy Istebna
43�470 Istebna 1000 tel. 033 � 8556500

uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia prze-
targu w formie zapytania o cenê na dostawê nastêpuj¹cych
asortymentów: p³yty typu �JOMB� o wym. 1,0 x 0,75�1.062,00
m2, wysiewka oko³o -160 ton, pospó³ka oko³o � 330 m3, t³uczeñ
oko³o � 20 ton; wykonanie us³ugi sprzêtem: koparko�spychar-
ka � stawka 1 mg.

Powy¿sze materia³y oraz sprzêt zostan¹ wykorzystane przy
przebudowie istniej¹cego dojazdu do gruntów rolnych dro-

gi �Stañki� we wsi Jaworzynka.
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a: Firma Transportowo �

Us³ugowo � Handlowa �MIROTRANS� - 43�470 Istebna,
43�476 Jaworzynka 727

cena brutto 1 m2 p³yty o wymiarach 1,0 x 0,75 � 53,07 z³.
cena brutto 1 tony wysiewki � 23,18 z³.
cena brutto 1 m3 pospó³ki � 35,38 z³.
cena brutto 1 tony t³ucznia � 40,26 z³.
cena brutto 1 mg pracy sprzêtem � 73,20 z³.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin
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Strategia Rozwoju Gminy Istebna
30. czerwca br Rada Gminy jednog³o�nie podjê³a uchwa³ê

przyjmuj¹c¹ dokument �Zintegrowana Strategia Rozwoju
Gminy Istebna 2005-2015�. Prace maj¹ce na celu przygoto-
wanie Strategii rozpoczêto w marcu 2004. Wcze�niej za³o¿enie
zwi¹zane z metodologi¹ oraz harmonogramem prac nad Strate-
gi¹ zaprezentowano na posiedzeniu Rady Gminy Istebna. Rad-
ni jednog³o�nie zdecydowali o podjêciu prac nad planem. Za-
warto umowê pomiêdzy wykonawc¹ - Stowarzyszeniem Wspie-
rania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z siedzib¹
w Cieszynie, a Wójtem Gminy Istebna, której przedmiotem by³o
opracowanie Strategii i przyst¹piono do jej wykonania.

Kolejnym etapem prac by³y spotkania grup warsztatowych,
podczas których szczegó³owo analizowano sytuacjê w gminie
oraz wypracowywano optymalne rozwi¹zania, ewentualnie
warianty strategiczne w odniesieniu do rozpoznanych proble-
mów. Liczne i aktywne uczestnictwo przedstawicieli ró¿nych
�rodowisk mieszkañców gminy Istebna da³o dobre podstawy
do znalezienia jak najlepszych odpowiedzi na zdiagnozowane
problemy i trudno�ci. Odby³y siê cztery warsztaty strategiczne.

W czasie prac nad Strategi¹ okaza³o siê, ¿e aplikowanie o
�rodki na wspó³finansowanie projektów w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wymaga
od gminy posiadania tzw. Planu Rozwoju Lokalnego. Urz¹d
Gminy po konsultacji z Zespo³em Stowarzyszenia DELTA PART-
NER podj¹³ decyzjê o nadaniu Strategii takiej formy, by spe³nia-
³a ona tak¿e wymagania, co do zawarto�ci Planu Rozwoju Lokal-
nego. Ostateczna wersja dokumentu powsta³a w czerwcu 2004.

Dokument powsta³ w oparciu o za³o¿enia dwóch rodzajów
dokumentów planistycznych:

* Strategii Rozwoju Lokalnego;
* Planów Rozwoju Lokalnego;
Strategia rozwoju jest podstawowym narzêdziem s³u¿¹cym

efektywnemu zarz¹dzaniu gmin¹ czy miastem. Celem samo-
rz¹du lokalnego jest stymulowanie rozwoju spo³eczno�ci, któr¹
zarz¹dza. Samorz¹d posiada ku temu �rodki, napotyka jednak
te¿ na ró¿norodne bariery i ograniczenia. Wieloletnie planowa-
nie strategiczne daje mo¿liwo�æ optymalnego wykorzystania
zasobów do realizacji najbardziej potrzebnych z punktu widze-
nia rozwoju lokalnego zadañ.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015
przygotowana zosta³a w oparciu o najlepsze schematy wielolet-
niego planowania i uwzglêdnia podstawowe poziomy zarz¹dza-
nia strategicznego.

Opracowywanie Strategii prowadzone by³o za pomoc¹ me-
tody �od ogó³u do szczegó³u�. Pierwszym krokiem by³o opra-
cowanie misji samorz¹du, wyra¿aj¹cej g³ówne kierunki i aspi-
racje rozwoju. Nastêpnie zidentyfikowano g³ówne ogranicze-
nia oraz bariery rozwojowe - centralne problemy strategiczne
oraz wyznaczono 3 domeny planowania strategicznego. Kolej-
nym krokiem by³o dokonanie analizy SWOT na poziomie
ogólnym - Istebna, jak i szczegó³owym - dla domen strate-
gicznych, co da³o podstawy do rozpoczêcia szczegó³owego pla-
nowania. G³ówny nacisk po³o¿ono jednak na obszar zadañ,
czyli konkretnych planów wdro¿eniowych, co do których
mo¿na okre�liæ, kto, w jakim terminie oraz korzystaj¹c z jakich
�rodków bêdzie je realizowa³. St¹d rozdzia³ 6 Strategii - Plany
Operacyjne jest najobszerniejsza.

Strategia zosta³a opracowana metod¹ warsztatow¹ - zosta-
³y zorganizowane 4 warsztaty strategiczne, w których udzia³
wziê³y osoby z ró¿nych �rodowisk: Rady Gminy, urzêdnicy
Urzêdu Gminy, przedsiêbiorcy, przedstawiciele organizacji po-
zarz¹dowych, niezale¿ni eksperci. Gwarantowa³o to mo¿liwo�æ
spotkania siê ró¿nych �rodowisk i dyskusji nad najlepszymi roz-
wi¹zaniami dla zidentyfikowanych problemów. Strategia ko-
niecznie musi byæ przygotowana z my�l¹ o poprawie jako�ci
¿ycia mieszkañców, wiêc ich udzia³ w pracach nad jej opraco-
waniem jest jej najwiêksz¹ zalet¹.

G³ówn¹ bol¹czk¹ strategii rozwoju lokalnego opracowy-
wanych w poprzednich latach w Polsce jest ich �nierealizo-
walno�æ�, czyli opracowywanie strategii tylko po to, by odsta-
wiæ je �na pó³kê�. Wej�cie Polski do Unii Europejskiej wymusi
jednak skuteczno�æ planowania strategicznego - �cis³e trzyma-
nie siê wyznaczonych zadañ i celów. Wnioskowanie przez sa-
morz¹d o wsparcie w ramach funduszy strukturalnych UE bê-
dzie wymaga³o dobrego uzasadnienia potrzeby (konieczno�ci)
zrealizowania proponowanych projektów.

W niniejszej Strategii zadania lub cele operacyjne s¹ pro-
jektami, odpowiadaj¹cymi na konkretne problemy spo³eczno-
�ci gminy Istebna lub umo¿liwiaj¹cymi wykorzystanie poten-
cja³u lokalnego. Zatem zgodno�æ projektów ze Strategi¹ bêdzie
ich niebagatelnym atutem.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015
zosta³a przygotowana przy wykorzystaniu nastêpuj¹cych piê-
ciu narzêdzi metodologicznych:

* charakter wieloletni - planowanie w odniesieniu do pro-
gnoz i trendów

* �od ogó³u do szczegó³u� - od misji, poprzez problemy i
pomys³y na ich rozwi¹zanie, do konkretnych zadañ

* uczestnictwo - zaanga¿owanie w pracê nad Strategi¹ ró¿-
nych �rodowisk, mieszkañców i zainteresowanych podmiotów

* praca grupowa - organizacja warsztatów gwarantuj¹cych
wypracowywanie optymalnych rozwi¹zañ

* przydatno�æ - wypracowane rozwi¹zania staj¹ siê auto-
matycznie projektami, dla których mo¿na poszukiwaæ �róde³
finansowania

* analiza SWOT - okre�lenie zasobów i barier rozwojowych
Choæ dokument uchwalony zosta³ na lata 2005-2015 nie

oznacza to jednak, ¿e nie mo¿e ju¿ podlegaæ zmianom. W przy-
sz³o�ci nie uniknie siê zmian, a wrêcz wskazane bêdzie uaktual-
nianie zapisów zw³aszcza w najwa¿niejszej czê�ci zadaniowej.
W zale¿no�ci od posiadanych �rodków w³asnych gminy, mo¿li-
wo�ci pozyskiwania funduszy zewnêtrznych, udzielonych lub
nie tzw. promes na zadania inwestycyjne i projekty zapisane w
Strategii, Rada Gminy corocznie stosownymi uchwa³ami kory-
gowaæ bêdzie te zadania. Równie¿ co roku Wójt Gminy przed-
k³adaæ bêdzie sprawozdania z realizacji Strategii w terminie do
koñca 1 kwarta³u roku nastêpnego.

Kompletny dokument udostêpniony jest w wersji papiero-
wej w Urzêdzie Gminy, pok. 204, w godz. pracy Urzêdu oraz w
wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ug.istebna.pl.
Ka¿dy mieszkaniec Istebnej mo¿e zapoznaæ siê z tre�ci¹, a tak-
¿e wyraziæ swoj¹ opiniê, uwagi, komentarze wysy³aj¹c e-maila
na adres urzad.gminy@istebna.pl.

Przygotowa³:
Wies³aw Legierski

Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej

WÓJT GMINY INFORMUJE WÓJT GMINY INFORMUJE
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PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wójt Gminy Istebna - 43�470 Istebna 1000 tel./fax 033

8556500 og³asza przetarg nieograniczony do 60 tys. EURO
na zakup i dostawê p³yt drogowych typu �JOMB� o wy-
miarach: -1,7 x 1,0, -1,0 x 0,75.

Termin realizacji do 30 listopada 2004 r.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na ode-

braæ w siedzibie zamawiaj¹cego pok. 208.
Uprawniony do kontaktu z oferentami:
Miros³aw Kawulok.

Ofertê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Istebnej pok.
102 w terminie do dnia 15 lipca 2004 r. do godziny 10.00
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 15 lipca 2004 r. o godzinie
10.15. w Urzêdzie Gminy pok. 100

Kryteria wyboru ofert:
� Cena 100%
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹

wymogi okre�lone w ustawie prawo zamówieñ publicznych i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy, Danuta Rabin

U c h w a ³ a
 Nr XXI/165/2004

Rady Gminy Istebna
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: ceny za wodê pobieran¹ z urz¹dzeñ zaopa-
trzenia w wodê wsi oraz za �cieki wprowadzane do urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych wsi, stanowi¹cych w³asno�æ gminy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996
r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.)
oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 ze zm.)

Rada  Gminy Istebna
u c h w a l a , co nastêpuje:

§ 1
1. Cena 1 m3 wody pobieranej z urz¹dzeñ zaopatrzenia w

wodê wsi wynosi           2,40 z³
2. Cena 1 m3 �cieków wprowadzanych do urz¹dzeñ kanali-

zacyjnych wsi wynosi           2,40 z³
§ 2

Op³ata  sta³a  wynosi  2,00 z³ miesiêcznie.
§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4

Traci moc uchwa³a Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Isteb-
nej z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie op³at za wodê pobieran¹
z urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê wsi oraz za �cieki wprowa-
dzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych wsi, stanowi¹cych w³a-
sno�æ gminy.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2004 r.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Jan Gazur

INFORMACJA
DOTYCZ¥CA REALIZACJI �WIADCZEÑ

RODZINNYCH W GMINNYM O�RODKU POMOCY
SPO£ECZNEJ W ISTEBNEJ

- Ilo�æ przyjêtych wniosków do dnia 5.06.2004 r. - 478
- Ilo�æ wydanych decyzji przyznaj¹cych �wiadczenie - 475
- Ilo�æ wydanych decyzji odmawiaj¹cych przyznania �wiad-

czenia (przekroczenie kryterium dochodowego) - 3
- Wp³ata �wiadczeñ rodzinnych nast¹pi³a w terminach:

25.05.2004 r. oraz 15.06.2004 r.
- Kwota wyp³aty �wiadczeñ rodzinnych za m-c maj i czer-

wiec wynios³a 270.896,00.
Realizacja �wiadczeñ nast¹pi³a terminowo.

Z upowa¿nienia Wójta
Teresa £acek

Rada Gminy uchwali³a
W dniu 8, 22, i 30 czerwca  2004r. odby³y siê kolejne sesje

Rady Gminy. Obradom przewodniczy³ Przewodnicz¹cy
Rady Józef Micha³ek, za� w dniu 30 czerwca br. Pan Jan
Gazur Wiceprzewodnicz¹cy.

Na sesjach podjêto  uchwa³y w sprawie:
* zaci¹gniêcia po¿yczki w WUFO�r.iGW na termomoder-

nizacjê SP Nr 1 w Koniakowie oraz podjêcia deklaracji przez
Radê Gminy o przeznaczeniu �rodków na finansowanie w 2005
roku inwestycji w ramach realizacji wieloletnich zadañ inwe-
stycyjnych - Termomodernizacja Szko³y Podstawowej nr 1 w
Koniakowie.

* zmian w bud¿ecie gminy Istebna na rok 2004
* szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania, lub

rozk³adania na raty nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie sto-
suje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

* nabycia nieruchomo�ci gruntowej / z przeznaczeniem pod
budowê przepompowni �cieków Bestwiny, Duraje we wsi Ja-
worzynka/

*  wynagrodzenia wójta
* wyra¿enia zgody na zawarcie umowy najmu /dotyczy dzia³-

ki pod budynkiem ksiêgarni w Istebnej-Centrum/.
* finansowania zadañ z zakresu programu inwestycyjnego

realizowanego przez Gminê Istebna przy udziale �rodków SA-
PARD.

* uchwalenie �Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy
Istebna na lata 2005-2015 /Informacja na ten temat n a stro-
nie 3.

* zasad udzielania zni¿ek godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze w placówkach o�wiato-
wych prowadzonych przez Gminê

* ceny  za wodê oraz za �cieki /uchwa³ê publikujemy w ca-
³o�ci/

* zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenia czynno�ci
kontrolnych /dotyczy wydatkowania �rodków na utrzymanie
dróg gminnych w okresie zimowym 2003/2004

Ponadto Wójt Gminy Danuta Rabin z³o¿y³a informacjê z
dzia³alno�ci miedzy sesjami.

Na sesji odczytano  pismo klubu pi³karskiego �Trójwie�� w
sprawie udzielenia pomocy finansowej. W dalszej czê�ci  cz³on-
kowie klubu przedstawili obecn¹ sytuacjê w klubie.

Rada zapozna³a siê z pismem Rady Rodziców Gminnego
Przedszkola w Istebnej dotycz¹cym obni¿enia op³aty sta³ej za
pobyt dziecka w przedszkolu.

Po dyskusji na ten temat  postanowiono pozostawiæ dotych-
czasow¹ op³atê sta³¹ tj.120 z³.miesiêcznie. Poruszono tak¿e pro-
blem podawania alkoholu osobom nieletnim w barach i dysko-
tekach.

Teresa £aszewska
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VII ZJAZD
DZIECEK TRÓJWSI

(ISTEBNEJ, JAWORZYNKI I KONIAKOWA)
ODBÊDZIE SIÊ 4 - 5.09.2004

W DW �JANO� NA KRÊ¯ELCE.

Prosimy o zg³aszanie siê na adres:
Franciszka i Stanis³aw Proboszowie

43-470 Istebna Jasnowice 1111
tel. (033) 855 60 88 kom. 0600 394 797

SIEDZIBA: budynek Gminnego O�rodka Kultury /obok ko�cio³a/
� sala nr 4, pierwsze piêtro.

Gminne Centrum Informacji wkroczy³o w drugie pó³rocze
dzia³alno�ci. W czerwcu podobnie jak w maju frekwencja na
stanowiskach komputerowych by³a bardzo wysoka.

Skorzysta³o z nich ³¹cznie 809 osób, co sprawia, ¿e ³¹cz-
ny bilans po siedmiu miesi¹cach dzia³alno�ci Centrum za-
myka siê liczb¹ 3277 osób. Wiêkszo�æ z nich korzysta³a z
Internetu, pisa³a dokumenty czy wypracowania. Pracownicy
Centrum pomagali te¿ kilku pisaæ dokumenty potrzebne przy
staraniu siê o pracê � ¿yciorysy i listy motywacyjne. Du¿o
osób korzysta³o tak¿e z mo¿liwo�ci skanowania i kserowa-
nia. Pracownicy Centrum wspó³pracowali tak¿e z Gminnym
O�rodkiem Kultury przy organizacji imprez kulturalnych i
Sportowych oraz redagowaniu kolejnego numeru �Naszej
Trójwsi�.

W siedzibie Centrum odby³ siê �Konkurs na Ex libris� dla
dzieci, zorganizowany przez Filiê Biblioteki Publicznej w Ja-
worzynce � wiêcej na ten temat w artykule w tym numerze.

UWAGA � RODZICE I DZIECI
� PROPOZYCJA  NA  LATO!

Jak ju¿ o tym by³o wspomniane w poprzednim numerze pra-
cownicy Centrum maj¹c na uwadze fakt, ¿e spora czê�æ naszych
dzieci nie wyjedzie latem na kolonie czy obozy postanowili
zorganizowaæ dla naszych m³odych mieszkañców cykl spotkañ,
w czasie których dzieci bêd¹ mia³y mo¿liwo�æ uczestniczenia
w ró¿nych konkursach i zabawach z wykorzystaniem kompute-
ra. Na jednym ze spotkañ uczestnicy poznaj¹ funkcjonowanie
programu Paint, bêd¹ te¿ mieli mo¿liwo�æ pisania w programie
WordPad. Spotkania odbywaæ siê bêd¹ w siedzibie Centrum
pocz¹wszy od dnia 6 lipca do 26 sierpnia z nastêpuj¹cym po-
dzia³em na grupy wiekowe:

Grupa wiekowa Dzieñ W godzinach

Dzieci klasa 1�3 wtorki 13.30 -15.45

Dzieci klasa 4�6 czwartki 13.30 -15.45

W zwi¹zku z trudnym do okre�lenia zapotrzebowaniem na
nasz¹ ofertê i ograniczon¹ ilo�ci¹ stanowisk Centrum zwraca
siê z pro�b¹ o wcze�niejsze zg³aszanie udzia³u dziecka w spo-

GMINNE  CENTRUM
INFORMACJI

tkaniu w okre�lonym dniu b¹d� bezpo�rednio w siedzibie b¹d�
pod numerem telefonu 8 55 61 58. Prosimy równie¿ rodziców
lub opiekunów zw³aszcza m³odszych dzieci o zadbanie o bez-
pieczeñstwo dziecka w drodze na spotkanie i z powrotem.

W ZWI¥ZKU Z WY¯EJ OMAWIANYMI SPOTKANIA-
MI DLA DZIECI, A TAK¯E KURSEM JÊZYKA ANGIEL-
SKIEGO, KTÓRY RÓWNIE¯ ODBYWA SIÊ W SIEDZIBIE
CENTRUM W LIPCU I SIERPNIU NIE BÊDZIE MO¯LIWO-
�CI KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
W NASTÊPUJ¥CYCH DNIACH I GODZINACH:

Dzieñ Od Do

poniedzia³ek 16.50 21.00

wtorek 13.25 16.00

czwartek 13.25 16.00

W godzinach pracy Centrum mo¿na korzystaæ z bibliotecz-
ki z ksi¹¿kami i podrêcznikami, które mog¹ zainteresowaæ oso-
by poszukuj¹ce pracy, jak i z informacji zawartych w �Gazecie
Prawnej�. Ta oferta powinna w szczególno�ci zainteresowaæ
naszych przedsiêbiorców.

Oto niektóre tytu³y z naszej biblioteczki: �Jak zdobyæ
pierwsz¹ pracê�, �Co trzeba wiedzieæ przed rozmow¹ kwali-
fikacyjn¹�, �Co trzeba wiedzieæ, ¿eby napisaæ skutecznie
CV�, �Testy niezbêdne przy wyborze zawodu i kierunku stu-
diów� itp.

Wszelkie informacje zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Gmin-
nego Centrum Informacji w Istebnej mo¿na uzyskaæ w sie-
dzibie Centrum, pod numerem telefonu � 8 55 61 58 jak
równie¿ na stronie internetowej pod adresem: http://
www.ug.istebna.pl

Opracowa³: Jacek Kohut

Dnia 24 sierpnia 2004 r. ODR Cieszyn organizuje jed-
nodniowy wyjazd na Podhale dla wszystkich zaintereso-
wanych tematem agroturyzmu.

Program wyjazdu obejmuje:
� zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego w Bia³ce Ta-

trzañskiej wraz z regionaln¹ karczm¹ na 400 osób
� obiadokolacja w �Karczmie u Dziubasów�
� czas wolny na samodzielne zwiedzanie Zakopanego
� zwiedzanie Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej Zako-

pane - Krzeptówki i Kaplicy Naj�wiêtszego Serca Jezusowe-
go w Jaszczurówce

� wyjazd kolejk¹ na Guba³ówkê (dla chêtnych)
� przejazd tras¹ widokow¹ przez Poronin i Bukowinê Ta-

trzañsk¹.
Koszt wyjazdu 45 z³ (przejazd autokarem + obiadokolacja

i ubezpieczenie). Wp³aty przyjmuje specjalista rolny Maria
Szotkowska, która prosi o szybkie zapisywanie siê chêtnych,
gdy¿ o udziale bêdzie decydowaæ kolejno�æ zg³oszeñ.

AGROTURYZM
WYJE¯D¯AMY DO ZAKOPANEGO I  BIA£KI  TATRZAÑSKIEJ



6  l  Nasza Trójwie� LIPIEC  2004

Nikn¹ce zawody - cz. V - Naprawiacze
Zawód, o którym dzi� piszê, nie jest nikn¹cym, ale u nas ju¿

znik³ zupe³nie. A szkoda, bo zawód ten odda³ naszemu góralo-
wi najwiêksze us³ugi, gdy¿ pomaga³ ciê¿ko cierpi¹cym w bole-
snych wypadkach. By³ to zawód tak zwanych �naprawiaczi�, a
w³a�ciwie byli to zestawiacze z³amanych ko�ci.

Pierwotnie przy �cinaniu olbrzymich, rosn¹cych setki lat
drzew i zwo¿eniu tych¿e ze stromych groni, góral nasz, nie ma-
j¹cy nawet prymitywnych, koniecznie mu potrzebnych narzê-
dzi, lub maj¹c je niedok³adne, jak na przyk³ad s³abe i nieszczel-
nie zapinaj¹ce siê �hómy�, czêsto ulega³ nieszczê�liwym wy-
padkom z³amania której� koñczyny cia³a, ¿eber, obojczyka lub
zwichniêciom rêki lub nogi.

Do doktora daleko, dróg pierwotnie nie by³o i jak¿e tu ra-
dziæ w ciê¿kich wypadkach, gdy niekiedy z obu nóg tercza³y
przez skórê kilka centymetrów ko�ci po³amane, lub noga by³a
przekrêcona, tak, ¿e gdzie palce, tam piêta.

Prawie ka¿da górska wioska mia³a jednego lub wiêcej na-
prawiaczy. Byli to ludzie, obdarzeni t¹ zdolno�ci¹ od Boga. Tra-
fia³o siê, ¿e ca³e rodziny przez d³ugi szereg lat trudni³y siê na-
prawianiem, a najzdolniejsz¹ zwykle bywa³a ostatnia z takiego
rodu kobieta, z ni¹ jednak umiejêtno�æ ta umiera³a. W pamiêci
jednak ludu ci dobroczyñcy �po³omanych� ¿yj¹ i d³ugo jeszcze
w Istebnej wspominaæ bêd¹ niedawno zmar³ego Francka od
Szarca i innych naprawiaczy.

W jaki sposób naprawiano, to opisuj¹cy te zawody sam do-
�wiadczy³. Bêd¹c trzynastoletnim ch³opcem, wdrapa³em siê raz
wysoko na konar starej �trze�ni�. Nieszczê�cie chcia³o, ¿e po
chwili run¹³em w dó³ ze spróchnia³ym konarem z wysoko�ci
kilkunastu metrów.

Spad³em na rêce, a ¿e grunt by³ twardy, bo by³ tam prawie

O c a l m y   o d   z a p o m n i e n i a
Gwiazdka Cieszyñska, 1930, nr 23

�przigón� (droga, która siê pê-
dzi krowy na pastwisko, a do
tych �przigonów� zsypuj¹ siê
kamienie z pól okolicznych, u

nas bardzo liczne), to tez po odzyskaniu przytomno�ci poczu-
³em wielki ból w rêkach. D³onie obie mia³em przekrêcone, tak,
i¿ palce le¿a³y na wierzchu podramienia. Wniesiono mnie do
izby i pos³ano zaraz po wspomnianego naprawiacza. Gdy przy-
szed³, dal mi najpierw wódki, bym nie czu³ bólu.

Kaza³ dwom ch³opom mnie trzymaæ. Rêce obydwie za ten
czas silnie napuch³y. Wzi¹³ najpierw praw¹, wyprostowa³, wsa-
dzi³ staw na swoje miejsce, kazuj¹c mi zêby �ciskaæ, lecz mimo
to krzycza³em, a w³a�ciwie wy³em z bólu. On palcami zestawi³
ko�ci i upora³ siê w piêciu minutach z obydwiema rêkami. Ból
czu³em przez tych piêæ minut nieopisany. Chcia³em naprawia-
cza z rozpaczy uderzyæ, lecz ruszyæ rêk¹ nie mog³em. On tez
zmók³ ca³y i trz¹s³ siê z wysi³ku. Kaza³ przynie�æ korzeñ ¿ywo-
kostu, zwanego u nas �kosztyfo³�, i kawa³ ��perki� (s³oniny),
st³uk³ to razem na miazgê i t¹ mas¹ mi rêce ob³o¿y³, obwijaj¹c
miana chust¹, na co na³o¿y³ deszczu³ki d³ugie od piê�ci po ³o-
kieæ, które silnie otoczy³. Masê dawano now¹, co dwa dni i za
dwa tygodnie ju¿ jad³em sam i mog³em wykonywaæ l¿ejsz¹ pracê.

Z³amanie nóg by³o gorsze, gdy¿ pacjent nie móg³ siê wtedy
ruszaæ z miejsca, maj¹c nogê uwi¹zana u sufitu. A gorsze by³y
jeszcze z³amane ¿ebra lub obojczyk. Dzisiaj wypadki takie tra-
fiaj¹ siê rzadziej i leczy je lekarz. Wspomniany Francek od Szar-
ca by³ w Istebnej ostatnim takim bieg³ym naprawiaczem. Dzi�
jeszcze za ¯ywcem w górach, w wiosce, zwanej Juszcina, ¿yje
jedna bardzo bieg³a naprawiaczka, ale ju¿ stara. Pewna kobieta
spad³a raz do piwnicy i zwichnê³a rêkê, poczem przez trzy lata
ta rêka nic pracowaæ nie mog³a. Bêd¹c z pielgrzymk¹ na Kal-
warji, spotka³a j¹ ta stara naprawiaczka i rêkê jej naprawi³a. Kie-
dy kobieta wróci³a z pielgrzymki, mog³a wykonaæ rêk¹ ka¿d¹
pracê. Przodkowie tej zestawiaczki byli s³ynnymi naprawiacza-
mi, z ni¹ niestety zdolno�æ ta umrze.

Jerzy Probosz

Istebna - widok na Z³oty Groñ
- fot. z oko³o 1945 r.

Panom Stanis³awowi i Henrykowi £acek oraz rodzinie
wyrazy wspó³czucia z powodu �mierci

ojca Franciszka
sk³ada

Wójt Gminy oraz
pracownicy Urzêdu

RAJD ROWEROWY DO �RÓDE£ OLZY
Z inicjatywy PZKO w Republice Czeskiej zorganizowa-

no po raz pi¹ty rajd rowerowy do �róde³ Olzy. W sobotni
ranek 26 czerwca uczestnicy wyruszyli do Jab³onkowa przez
Bukowiec a w Istebnej do³¹czy³a 30 osobowa grupa uczestni-
ków z Istebnej g³ównie dzieci z SP Nr 1 z opiekunami. Do �ró-
de³ w Gañczorce rowerzy�ci przybyli w samo po³udnie, gdzie
trzeba by³o obmyæ twarz co wró¿y ponoæ wieczn¹ m³odo�æ i
urodê, po czym za�piewano pie�ñ P³yniesz Olzo oraz podziê-
kowano panu W³adys³awowi Kristenowi za zorganizowanie po
raz kolejny udanej imprezy. Po krótkim odpoczynku grupa ok.
170 uczestników uda³a siê do schroniska Zaolzianka, gdzie dziê-
ki przychylno�ci pani dyrektor Bogus³awy Bocek organizato-
rzy przygotowali posi³ek dla wszystkich rowerzystów. Po zje-
dzeniu ¿ródloka uczestnicy udali siê w drogê powrotn¹.

J. Waszut

BESKIDZKA WY¯SZA SZKO£A TURYSTYKI
w ¯ywcu ul. Grunwaldzka 5 zaprasza na

lllll  3-letnie studnia licencjackie na kierunkach
turystyka, hotelarstwo, administracja, fizjoterapia
lllll  letnie studia magisterskie na kierunkach

turystyka i rekreacja, zarz¹dzanie i marketing
tel. (033) 861-00-52
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W nawi¹zaniu do ogólnokrajowej kampanii �CA£A
POLSKA CZYTA DZIECIOM� Biblioteka Publiczna oraz
Szko³a Podstawowa nr 1 w Istebnej zorganizowa³y akcjê
�CA£A ISTEBNA CZYTA DZIECIOM�, która prowadzo-
na jest przez opiekunkê Biblioteki Publicznej El¿bietê Po-
lok oraz przez nauczycielki Nauczania Pocz¹tkowego Joan-
nê Kobielusz i Agatê Szymañsk¹.

G³ównym celem czytania dzieciom ksi¹¿ek przez doros³ych
jest spotêgowanie ich wp³ywu wychowawczego i rozbudzenie
zainteresowañ czytelniczych. Ksi¹¿ka oddzia³uje wychowaw-
czo na dziecko przede wszystkim przez wywo³ywanie prze¿yæ
i wytwarzanie uczuciowych postaw. Dziecko s³uchaj¹c �ledzi z
ciekawo�ci¹ przebieg akcji, wczuwa siê w prze¿ycia bohaterów
oraz reaguje rozmaitymi uczuciami na ich losy i postêpowanie.
Poeta lub pisarz ukazuje dziecku w swoich ksi¹¿kach piêkno
przyrody przez pryzmat swojej sztuki. I dlatego je¿eli dziecko
potrafi zrozumieæ i odczuæ piêkno utworu literackiego, bêdzie
umia³o tym samym zobaczyæ piêkno przyrody i znajdzie w dziele
poety wyraz swoich w³asnych doznañ uczuciowych.

Samodzielne, ciche czytanie przez dziecko jest trudniejsze,
bo musi siê opieraæ na rozumieniu znaczenia tekstu. Poza tym
wchodzi tu w grê bardzo trudny dla dziecka proces ³¹czenia
wyobra¿eñ wzrokowych s³ów z ich znaczeniem. Dlatego te¿
g³o�ne czytanie jest bardzo wa¿ne dla m³odszych dzieci. Bada-
nia naukowe potwierdzaj¹, ¿e g³o�ne czytanie dziecku zapew-
nia mu prawid³owy rozwój emocjonalny, rozwija jego wyobra�-
niê, pamiêæ i jêzyk, uczy my�lenia, poprawia zdolno�æ koncen-
tracji oraz wzmacnia poczucie w³asnej warto�ci dziecka. Wa¿-
nym elementem po przeczytaniu tekstu jest jego ilustrowanie,
które u³atwia g³êbsze prze¿ycie i lepsze zrozumienie tre�ci.

W roku szkolnym 2003/2004 odby³y siê cztery spotkania z
ksi¹¿k¹. Jako pierwsza swoj¹ ulubion¹ ksi¹¿kê z dzieciñstwa
przeczyta³a pani El¿bieta Polok, opiekunka Biblioteki Gmin-
nej. Ku wielkiej rado�ci dzieci, przeczyta³a piêkn¹ wierszowa-
n¹ ba�ñ Marii Konopnickiej �Na jagody�. Dzieci uwa¿nie s³u-
cha³y opowie�ci o przygodach ma³ego Jasia w zaczarowanym
lesie, w którym wszystko mo¿e siê zdarzyæ. Na tym spotkaniu
nauczy³y siê równie¿ piosenki �Jagódki�, któr¹ �piewa³y i ilu-
strowa³y jej tre�æ ruchami swojego cia³a przy akompaniamen-
cie gitary. Na zakoñczenie mali s³uchacze wykonywali ilustra-
cje do tej ba�ni.

Prace mo¿na by³o ogl¹daæ na specjalnie przygotowanej ta-
blicy w Bibliotece Gminnej.

Na drugie spotkanie zaprosi³y�my pani¹ dyrektor Szko³y
Podstawowej nr l w Istebnej Danutê Konarzewsk¹. Ulubion¹

ksi¹¿k¹ pani Danuty okaza³a siê �Pch³a Szachrajka� Jana Brze-
chwy. Przed wys³uchaniem tej pe³nej humoru wierszowanej opo-
wie�ci dzieci odgadywa³y zagadki, których rozwi¹zaniem byli
bohaterowie wierszy Jana Brzechwy: Zosia Samosia, Samo-
chwa³a, Leñ i inni. Nauczy³y�my naszych ma³ych s³uchaczy
piosenki �Na wyspach Bergamutach�, a potem by³o ju¿ pe³ne
skupienia s³uchanie i prze¿ywanie przygód o uroczej oszustce
pchle. Efektem by³y piêkne prace plastyczne przedstawiaj¹ce
Pch³ê Szachrajkê.

Trzecim go�ciem, na którego czeka³y wszystkie dzieci by³
Ksi¹dz Proboszcz Pra³at Jerzy Patalong. Przeczyta³ opowiada-
nie Jana Twardowskiego �Bajka o diabe³kach i anio³kach�.

Po przeczytaniu ksi¹dz rozmawia³ z dzieæmi na temat tre�ci
i przes³ania ksi¹¿ki. Dzieci same stwierdzi³y, ¿e warto w ¿yciu
byæ dla innych dobrym przyk³adem. Narysowane anio³ki i dia-
be³ki �wiadczy³y o tym jak bardzo wszyscy prze¿yli tre�æ tego
niezwyk³ego opowiadania.

Na czwarte spotkanie zaproszenie przyjêta Sekretarz Gmi-
ny Istebna pani Teresa £aszewska. Przeczyta³a ba�ñ Marii Kru-
ger �Apolejka i jej osio³ek� i opowiedzia³a o swojej pracy w
Urzêdzie Gminy.

Drodzy rodzice! Nie zwlekajcie i przyprowad�cie swoje
pociechy na biblioteczne warsztaty czytelnicze i znajd�cie
czas na czytanie im w domu. Pamiêtajcie o tym, ¿e codzien-
nie czytaj¹c dzieciom kszta³tujemy w nich nawyk czytania i
zdobywania wiedzy na ca³e ¿ycie.

Joanna Kobielusz, El¿bieta Polok, Agata Szymañska

C A £ A  I S T E B N A  C Z Y T A  D Z I E C I O M
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Podziêkowanie
Na terenie Gminy Istebna w terminie 22 maja do 1 czerwca

2004 roku, przebywa³a 34 osobowa grupa dzieci wraz z opieku-
nami z Bia³orusi. By³y to �Dzieci Czarnobyla� z okolic Miñska.
Katastrofa reaktora elektrowni atomowej w Czarnobylu, która to miej-
scowo�æ znajduje siê na terenie Ukrainy spowodowa³a, ¿e w wyniku
awarii ska¿ono 80% terytorium Bia³orusi. Z tego napromieniowane-
go terenu od wielu lat przyje¿d¿aj¹ do Polski dzieci, aby wypocz¹æ,
nabraæ si³, dobrze siê od¿ywiaæ i oddychaæ czystym powietrzem. Bo
s¹ to dzieci chore, s³abe, a jednocze�nie z rodzin ubogich, wielo-
dzietnych, wiejskich terenów. Takie dzieci przyjecha³y do Polski, do
Istebnej, gdzie wypoczywa³y na terenie Parafii Ewangelicko � Au-
gsburskiej. Dzieci Czarnobyla spêdzi³y na naszym terenie wspania³y,
szczê�liwy, radosny czas, pomimo zimnej aury. A sta³o siê to za spra-
w¹ wielu ¿yczliwych serc na terenie naszej Gminy. I w³a�nie t¹ drog¹
� za po�rednictwem �Naszej Trójwsi� chcia³bym w imieniu szczê�li-
wych dzieci z Bia³orusi i ich opiekunów serdecznie podziêkowaæ.
Wdziêczno�ci te kierujê wiêc do:

� Urzêdu Gminy Istebna oraz p. Wójt Danuty Rabin za ufundowanie
nagród podczas zajêæ sportowych, zakup dresów dla ka¿dego dziecka i
zapewnienie transportu na terenie gminy dla potrzeb dzieci.

� dyrekcji Szko³y Podstawowej nr 1 w Istebnej, nauczycielom i dzie-
ciom za przygotowanie atrakcyjnego wspólnego czasu w szkole.

� dyrekcji Gimnazjum w Istebnej za udostêpnienie Hali Sportowej.
Nauczycielom wf z SP 1 Istebna i z Gimnazjum oraz grupie wo-

lontariuszy za pomoc w zorganizowaniu zawodów sportowych oraz
grupie miejscowych dzieci za wspóln¹ rywalizacjê.

� Gminnemu O�rodkowi Kultury wraz z zespo³em �Ma³e Isteb-
nioki� za wystêp i wspólne zabawy.

� Kapeli �Wa³asi� za niezapomniany koncert.
� Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie za poprowadzenie

zajêæ dla dzieci z Bia³orusi na terenie pracowni o�rodka.
� Nadle�nictwu Wis³a za wolny wstêp do O�rodka Ekologicznego.
� Firmie transportowej �Wispol� za udostêpnienie transport.
� Szczególne podziêkowania dla bezimiennych mieszkañców Trój-

wsi, którzy podarowali dzieciom s³odycze, ser, jaja, mleko podczas
ich pobytu w Istebnej.

� Wszystkim wymienionym i nie wymienionym sk³adam serdecz-
ne �Bóg Zap³aæ!�

W imieniu �Dzieci Czarnobyla�, Ks. M. Londzin

W ramach trwaj¹cej kampanii �Ca³a Istebna czyta
dzieciom�, odbywaj¹cej siê w Bibliotece Publicznej
w Istebnej, aby uatrakcyjniæ tê akcjê, zaprosili�my z
przedstawieniem �Kozalinka�: Aleny Toma�ovej, Te-
atr Lalek �Bajka� z Czeskiego Cieszyna pod kierow-
nictwem pani Pawe³ki Niedoba.

Przedstawienie odby³o siê 18.06. o godz. 10.00 na
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr l w Isteb-
nej i wziê³y w nim udzia³ dzieci z wszystkich klas.

Spektakl przedstawiony przez aktorów z ogrom-
n¹ fantazj¹ i humorem, jak i wyp³ywaj¹cym mora³em,
dzieciom bardzo siê podoba³.

Cieszymy siê, ¿e przedsiêwziêcie to mog³o siê
odbyæ, za co serdecznie dziêkujemy sponsorom:

F.P.H.U. �Drewnopark�: A. Matuszny, S. Tomica
F.H.U. �Sumar�: M. Suszka
�Market - REMA�: T. Kamiñska
Piekarnia Istebna Centrum: D. F. Kawulok
Pracownia Projektowa: B.Z. Sitek
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe: J. Golik, J. Golik
Sklep Wielobran¿owy: D. Napieralska

Sklep Wielobran¿owy: M. Kowalczyk
Wykonanie Instalacji i Robót Ogólnych: S. £acek
Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego: L. Legierski, Z. Legierski
Zak³ad Przemys³owo-Handlowo-Us³ugowy: J. Waszut

El¿bieta Polok

C A £ A  I S T E B N A  C Z Y T A  D Z I E C I O M

1. W dniu 27.04.2004 r. w Gimnazjum w Istebnej jeden z uczniów
dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Siemens. Podjête
w sprawie czynno�ci pozwoli³y na ustalenie sprawcy czynu oraz od-
zyskanie utraconego przedmiotu. Spraw¹ nieletniego zajmie siê te-
raz S¹d Rodzinny w Cieszynie

2. Pod koniec kwietnia 2004 r. ujawnione zosta³o w³amanie do
domku letniskowego znajduj¹cego siê w przysió³ku Kikula w Jawo-
rzynce. Sprawca dokona³ zaboru w celu przyw³aszczenia odzie¿y
sportowej i zimowej oraz dwóch latarek i innego drobnego sprzêtu
wszystko na szkodê mieszkañca Gliwic.

3. W dniu 29.04.2004 r. nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y doku-
mentów oraz pieniêdzy z jednego z pomieszczeñ biurowych Urzêdu Gminy
w Istebnej dzia³aj¹c na szkodê mieszkanki Koniakowa i Istebnej.

4. W dniu 3.05.2004 r. ujawnione zosta³o w³amanie do domku
letniskowego na Jasnowicach w³asno�ci mieszkañca Tarnowskich
Gór. Sprawca dokona³ kradzie¿y sprzêtu audio. Podjête w sprawie
czynno�ci pozwoli³y na ustalenie to¿samo�ci sprawcy przestêpstwa i
odzyskanie skradzionego mienia w ca³o�ci. Sprawc¹ przestêpstwa
okaza³ siê mieszkaniec Istebnej.

5. W okresie pomiêdzy 19/21 maja 2004 r. dokonano uszkodzenia
drzwi wej�ciowych do budynku letniskowego w³asno�ci mieszkanki
Sosnowca po³o¿onego na przysió³ku Czadeczka w Jaworzynce. Jak
ustalono czynu tego dopu�cili siê dwaj nieletni mieszkañcy Jaworzyn-
ki, dlatego teraz ich spraw¹ zajmie siê S¹d Rodzinny w Cieszynie.

6. W dniu 22.05.2004 r. na polanie Szarcula w Istebnej niezna-
ni sprawcy dokonali kradzie¿y z w³amaniem do zaparkowanego
tam samochodu osobowego marki Toyota Yaris w³asno�ci miesz-
kañca Piekar �l¹skich. Sprawcy z wnêtrza samochodu wymonto-
wali wszystkie poduszki powietrzne, pokrywê silnika, uk³ad pali-
wowy i elektryczny samochodu oraz atrapê ch³odnicy.

7. W okresie pomiêdzy 16.05. a 3.06 2004 r. z jednego z miesz-
kañ na Kubalonce nieznany dot¹d sprawca dokona³ kradzie¿y bi¿u-
terii, zegarka oraz artyku³ów spo¿ywczych dzia³aj¹c na szkodê w³a-
�cicielki mieszkania.

8. W dniu 11.06.2004 r. funkcjonariusze Policji w jednym z miesz-
kañ na terenie Koniakowa zatrzymali mieszkañca województwa dol-
no�l¹skiego poszukiwanego przez S¹d. Opr. asp. Leszek Bujok

Kronika  Policyjna
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Wspólne zdjêcie uczestników, organizatorów i go�ci

Impreza pod has³em �Konkurs graficzny ma ex libris� zor-
ganizowana zosta³a przez Filiê Biblioteki Publicznej w Isteb-
nej. Patronat honorowy objê³o Gminne Centrum Informacji w
Istebnej.

Uczniowie zapoznali siê z wiadomo�ciami na temat ex libri-
sów mogli równie¿ korzystaæ z Internetu, obejrzeæ wspó³cze-
�nie tworzone znaki w³asno�ciowe ksi¹¿ek na stronach �Gale-
ria Miniatur�. Zadanie konkursowe polega³o na tym, aby otwo-
rzyæ na komputerze wcze�niej przygotowany, naszkicowany ex

libris. Nie by³o to przedsiêwziêcie ³atwe. Dziêki pomocy i in-
strukcjom pracowników GCI uda³o siê stworzyæ wspania³e pra-
ce. Najwybitniejszy istebniañski rze�biarz Jan Wa³ach by³ w³a-
�cicielem jednego z najwspanialszych ksi¹¿kowych znaków w³a-
sno�ciowych. Ex libris ten wykonany by³ technik¹ drzeworyt-

Zaczynamy!

Wrêczenie nagrody dla jednej z laureatek

Dla ka¿dego co� mi³ego!

KONKURS GRAFICZNY
NA EX LIBRIS ROZSTRZYGNIÊTY

�Po star¹ ksiêgê siêgam ze wzruszeniem. Zda mi siê, ¿e to nakryty kamieniem Ojców proch.
Czas j¹ poczerni³ i kruszy, Lecz pe³na w sobie nie�miertelnej duszy.
���
Cze�æ starym ksiêgom najmniejszych ich szcz¹tek
Wart miejsca w �wiêtej skarbnicy pami¹tek!� Wiktor Gomulicki (1851-1910)

nicz¹ i przedstawia³ obraz unosz¹cego siê or³a. W technice tej
liczy³a siê przede wszystkim dok³adno�æ, precyzja, ale i pomy-
s³owo�æ. Pomimo rozwoju
techniki na te same rzeczy
zwraca siê uwagê i dzisiaj.
Nie mo¿na na pewno tych
technik porównywaæ, ale
oceniaj¹c prace du¿¹ uwa-
gê zwracali�my na pomy-
s³owo�æ i dok³adno�æ obok
podstawowych elementów,
jakie znak w³asno�ciowy
ksi¹¿ki posiadaæ musi. W
konkursie wyró¿niono trzy
prace, których autorkami
s¹: Beata Wawrzacz z Ja-
worzynki, Justyna Polok z
Jaworzynki i Katarzyna
Zogata z Istebnej. Pozosta-
li uczestnicy otrzymali dy-
plomy i nagrody pami¹tkowe. Rozdanie nagród odby³o siê przy
udziale pana Józefa Micha³ka, pani Bronis³awy Juroszek oraz pani
Doroty Gazurek.

Chcia³am z³o¿yæ podziêkowanie przede wszystkim uczest-
nikom za udzia³ w konkursie, pani Wójt Danucie Rabin za udo-
stêpnienie samochodu, którym dowo¿ono dzieci na konkurs, pra-
cownikom Gminnego Centrum Informacji, pani El¿biecie Po-
lok za pomoc przy zorganizowaniu imprezy konkursowej oraz
go�ciom, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecno�ci¹.

Joanna Kohut
Autor zdjêæ � Jacek Kohut
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19 czerwca br. na stadionie Cukrownika w Chybiu odby-
³y siê Powiatowe  Zawody Sportowo-Po¿arnicze dru¿yn M³o-
dzie¿owych 12-15 lat. Nasz¹ gminê reprezentowa³y dwie dru-
¿yny - dziewczêta i ch³opcy z jednostki OSP z Koniakowa Cen-
trum. Rywalizacja by³a du¿a gdy¿ z roku na rok przybywa dru-
¿yn m³odzie¿owych. W tym roku by³o ich 28. Po walce na torze
przeszkód i bojówce nasze dziewczêta zajê³y 3 miejsce - starto-
wa³o 9 dru¿yn. Natomiast ch³opcy na 19 dru¿yn zajêli 6 miej-
sce. Serdeczne podziêkowania sk³adamy p. Danucie Waszut z

Ch³opcy na torze przeszkód - w akcji Marcin Legierski

Ostatnie chwile przed startem dru¿yny dziewcz¹t

Dziewczêta w akcji, walcz¹ w bojówce

MIÊDZYNARODOWE INTEGRACYJNE
SPOTKANIA W KONIAKOWIE

Go�cie z Chorwacji
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie, na zapro-

szenie dyrektora OPP� Dariusza Matusznego, go�ci³o w
dniach 2�6 maja zespó³ regionalny �Gatalinka� z Vinkovci
w Chorwacji pod kierownictwem pani mgr in¿. Blanki Za-
kuli, która jest jednocze�nie za³o¿ycielk¹ i kierownikiem ze-
spo³u, dzia³aj¹cego od 1994 r. Centrum Kultury �Gatalin-
ka� skupia ok. 100 dzieci i m³odzie¿y. Warsztaty z Pani¹ Mart¹ Dziadura (ko³o koronkarek)

M ³ o d z i e ¿ o w e  Z a w o d y  S p o r t o w o - P o ¿ a r n i c z e

   ch³opcy:
1. Marcin Legierski
2. Micha³ Waszut
3. Mariusz Golik
4. Szymon Juroszek
5. Pawe³ Juroszek
6. Bart³omiej Legierski
7. Wojciech Zowada
8. Dawid Marekwica
9. Józef Haratyk

10. Dawid Legierski

  dziewczêta:
1. Ilona Ligocka
2. Jolanta Legierska
3. Anna Waszut
4. Agnieszka Legierska
5. Barbara Zowada
6. Natalia  Kawulok
7. Katarzyna Kulik
8. Paulina Waszut
9. Anna Matuszny

10. Anna Ligocka

W zawodach wziêli udzia³:

pizzerni �U Kruka� w Koniakowie za ufundowanie  pizzy za-
wodnikom i ich opiekunom. Sk³adamy podziêkowania opieku-
nom za przygotowanie dru¿yn do zawodów, komendantowi
gminnemu za za³atwienie autobusu na przejazd na zawody, a
m³odym zawodnikom startuj¹cym w tych zawodach gratuluje-
my ich wytrwa³o�ci i ¿yczymy dalszego zapa³u i chêci do przy-
gotowania siê do nastêpnych zawodów sportowo-po¿arniczych.

dh Renata Haratyk, sekretarz GZOSP
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Dyr. OPP Dariusz Matuszny i Blanka ¯a-
kula w nauce tañca ba³kañskiego

Z wizyt¹ w ZSP Istebnej-Zaolziu, w³adz gminy, p. dyr. Beata Gazurek i
prowadz¹ca Blanka ¯akula

Wystêpy zespo³u �Gotalinka� w amfiteatrze �Pod Skoczni¹�

Zespó³ z Chorwacji zaprezentowa³ folklor w amfiteatrze
�Pod Skoczni¹� w Istebnej (3 maja) w czasie trwania Festynu
Europejskiego, pokazuj¹c tañce z terenu Slavonji (wschodnia

Chorwacja) oraz ob-
rzêd weselny w ZSP w
Istebnej-Zaolziu. Wy-
stêp by³ okazj¹ do spo-
tkania z w³adzami gmi-
ny, podziêkowañ oraz
wrêczenia upominków.
M³odzi arty�ci za-
chwycali bogactwem
strojów, tañcem i mu-
zyk¹ w rytm mandolin
i gitar. Wszechstronnie
uzdolnione dzieci po-
trafi¹ graæ na wielu in-
strumentach, �piewaæ i
tañczyæ jednocze�nie,
wymieniaj¹c siê w
trakcie wystêpów. To
jedyny tego typu ze-
spó³ w Chorwacji.

Dziêki wspania³ej aktywno�ci rodziców dzieci z OPP� Chor-
waci byli godnie przyjêci i ugoszczeni w domach i w Schroni-
sku �Zaolzianka� w Istebnej. Wieczorki integracyjne by³y oka-

zj¹ do wymiany do�wiadczeñ, poznania folkloru Slavonji. Go-
�cie z przyjemno�ci¹ poznawali tañce i melodie Beskidu �l¹-
skiego oraz bogactwo kuchni regionalnej. Dzieci z Koniakowa
obdarowa³y Chorwatów w³asnorêcznie wykonanymi pami¹tkami.

W dowód wdziêczno�ci go�cie zapraszaj¹ zespó³ �Ma³y
Koniaków� do Chorwacji w miesi¹cu pa�dzierniku, aby tam
mog³y zaprezentowaæ rodzimy folklor i poznaæ ten atrak-
cyjny kraj.

Go�cie z Bia³orusi
W dniu 26 maja w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Koniako-

wie zosta³y zorganizowane warsztaty sztuki ludowej i tañca dla
dzieci z Bia³orusi, przebywaj¹ce w Polsce dziêki Fundacji �Dzie-
ci Czarnobyla� na Parafii Ewangelicko�Augsburskiej w Isteb-
nej. Kierownikiem grupy by³a Marina Dajneko. Dali�my im

MIÊDZYNARODOWE INTEGRACYJNE
SPOTKANIA W KONIAKOWIE

mo¿liwo�æ uczestniczenia w zajêciach z kó³ koronczarskiego,
hafciarskiego, bibu³karskiego i nauki tañca wspólnie z zespo-
³em �Ma³y Koniaków�. Dzieci z ogromnym zapa³em wziê³y siê
do wykonywania prac manualnych pod czujnym okiem instruk-

torów. 29 maja mia³y okazjê wêdrowaæ po turystycznym szlaku
na Stecówkê. Dla wiêkszo�ci dzieci by³a to pierwsza górska wê-
drówka w ¿yciu, bowiem w Bia³orusi nie ma gór.

Tak spêdzony czas na pewno twórczo inspiruje i zaowocuje
dalsz¹ wspó³prac¹.

Joanna Cichy� etnolog OPP Koniaków

Pokaz tañca dla Bia³orusinów prezentuje �Ma³y Koniaków�

I HISTORYCZNA WYSTAWA
STROJÓW NASZEJ TRÓJWSI

- otwarta!!!
22 czerwca br. w Gminnym O�rodku Kultury w Isteb-

nej otwarta zosta³a historyczna wystawa strojów regio-
nalnych noszonych na terenie naszych 3 wiosek.

Celem wystawy jest pokazanie najpiêkniejszych warto-
�ci naszej ziemi zapisanych w stroju...

Komisarz wystawy, p. Ma³gorzata Kiere� z Muzeum Be-
skidzkiego w Wi�le i GOK w Istebnej zapraszaj¹ do zwie-
dzania w godz. pracy GOK. Wystawa bêdzie czynna a¿ do
wrze�nia br.

Zapraszamy do zwiedzania!!!
Reporta¿ z otwarcia wystawy zamieszczê w nastêpnym

numerze �Naszej Trójwsi�.
Krystyna Rucka



12  l  Nasza Trójwie� LIPIEC  2004

NAGRODY POWIATU CIESZYÑSKIEGO
W DZIEDZINIE KULTURY

We wtorek, tj.  29 czerwca 2004 r. w Muzeum �l¹ska Cieszyñskiego w
Cieszynie  po raz trzeci zosta³y wrêczone nagrody powiatu cieszyñskiego w
dziedzinie kultury. Nagrody maj¹ wymiar finansowy i honorowy, i s¹ przy-
znawane w trzech kategoriach: twórczo�ci artystycznej, upowszechniania
kultury oraz ochrony kultury. Laureaci odbierali je z r¹k starosty Witolda
Dzier¿awskiego i przewodnicz¹cego Rady Powiatu Ludwika Kuboszka.

W tym roku piêcioosobowa Komisja Nagrody wybiera³a laureatów spo-
�ród 31 kandydatów. Ostetecznie laureatami zostali: w kategorii twórczo�ci
artystycznej Jerzy Pilch za ca³okszta³t dokonañ literackich pokazuj¹cych
ludzi, ich ¿ycie i obyczajowo�æ �l¹ska Cieszyñskiego oraz za promocjê ziemi
cieszyñskiej; w kategorii upowszechniania kultury siostra Jadwiga - Urszu-
la Wyrozumska oraz z za³o¿onym przez ni¹ i prowadzonym zespo³em te-
atralnym za ca³okszta³t dzia³alno�ci w dziedzinie popularyzacji kultury i jej
warto�ci chrze�cijañskich; w kategorii ochrony kultury przyznano dwie rów-
norzêdne nagrody Annie Stanieczek oraz W³adys³awowi Rakowskiemu za
ca³okszta³t dzia³añ w zakresie pielêgnowania kultury muzycznej zmierzaj¹-
cych do zachowania warto�ci kulturowych �l¹ska Cieszyñskiego.

Specjaln¹ nagrodê otrzyma³a Helena Kamieniarz, koronkarka z
Koniakowa za wybitne osi¹gniêcia w ludowym rêkodziele artystycz-
nym. Uroczysto�æ by³a równie¿  okazj¹ do wrêczenia trzynastu osobom
z powiatu cieszyñskiego odznaczeñ �Zas³u¿ony dzia³acz kultury�, któ-
re przyznawane s¹ przez ministra kultury.

Rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Iwona Marczyk-Klepczyñska

HELENA KAMIENIARZ
z Koniakowa nale¿y do wysokiej
próby koronkarek. Od pocz¹tku
historii swej dzia³alno�ci pracuje
i mieszka w Koniakowe. Jej ko-
ronki zdobi¹ wnêtrza w wielu czê-
�ciach Polski, Europy i �wiata.
Znajduj¹ siê tak¿e w rezydencjach
wielu osobisto�ci, w tym tak¿e
monarszych. Pani Helena Kamie-
niarz wykona³a m.in. koronki na
zamówienie dworu królowej
Wielkiej Brytanii - El¿biety II, dla
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II i ro-
dziny Prezydenta Francji.

O koronkach koniakowskich
czy te¿ istebniañskich, pisano ju¿
bardzo wiele. Niezale¿nie jednak

od ich pochodzenia, ilo�ci szkó³, lokalnych i dalszych wp³ywów na ich
rozwój, a tak¿e w ogóle na samo powstanie - imponuj¹cy jest wieloletni,
osobisty dorobek Heleny Kamieniarz w tej dziedzinie. Jej praca przy-
czyni³a siê w pewnym stopniu do rozwoju i - w wiêkszym stopniu - do
upowszechniania tzw. koronki koniakowskiej.  Z drugiej strony jej rów-
nie¿ zawdziêczamy utrzymanie dawnego wzornictwa w zakresie koron-
ki. Rozs³awiaj¹c rêkodzie³o artystyczne, przyczynia tak¿e w sposób oczy-
wisty dobrego imienia swej ma³ej ojczy�nie, m. in. przez nag³o�nienie
zjawiska koronki przez lata w �rodkach masowego przekazu. W tym
tak¿e w TV. Pani Helena Kamieniarz bierze ponadto udzia³ w licznych
imprezach promocyjnych i kulturalnych. Uczestniczy w konkursach
twórców i popularyzatorów kultury ludowej. Sztukê koronkarsk¹ pro-
paguje w�ród dzieci, m³odzie¿y i mieszkañców trójwsi beskidzkiej.

Jest zdobywczyni¹ wielu nagród i wyró¿nieñ Ministra Kultury oraz
nagród wojewódzkich. W roku 1993 za wybitne osi¹gniêcia w ludo-
wym rêkodziele artystycznym - otrzyma³a Nagrodê Oskara Kolberga.

Poniewa¿ niedawno Pani Helena Kamieniarz obchodzi³a 50-lecie
swojej dzia³alno�ci, dzisiaj Powiat Cieszyñski pragnie, wspominaj¹c jej
dorobek, przy³¹czyæ siê do bardzo wielu ¿yczeñ, które otrzyma³a i wrê-
czyæ nagrodê rzeczow¹ za ca³okszta³t dzia³alno�ci w zakresie ludowego
rêkodzie³a artystycznego rozs³awiaj¹cego - tak¿e za spraw¹ jej umiejêt-
no�ci przez lata - kulturê �l¹ska Cieszyñskiego.

SPORT  SPORT  SPORT
PI£KA NO¯NA � LIGA GRA

Poni¿ej wyniki ostatnich spotkañ naszych dru¿yn i koñco-
we tabele:

Klasa A � seniorzy
10.06. Istebna - Ochaby 0 : 2

13.06. Nierodzim - Istebna 3 : 2

20.06. Istebna � Skoczów II 3 : 1

Koñcowa tabela

m pkt bramki      U siebie  Na wyje�dzie
1   KKS Spójnia Zebrzydowice 26 60 70:29 9-3-1 (30:14) 9-3-1 (40:15)
2   KS Mokate Nierodzim 26 58 53:22 11-0-2 (29:9) 7-4-2 (24:13)
3   KP Trójwie� Istebna 26 45 63:50 8-2-3 (33:22) 6-1-6 (30:28)
4   LKS Koñczyce Ma³e 26 43 43:29 8-2-3 (32:9) 5-2-6 (11:20)
5   LKS Ochaby 96 26 40 39:32 7-3-3 (20:14) 4-4-5 (19:18)
6   KS Beskid II Skoczów 26 38 54:53 6-1-6 (35:31) 6-1-6 (19:22)
7   LKS Wyzwolenie Simoradz 26 34 54:49 7-1-5 (32:20) 3-3-7 (22:29)
8   LKS Beskid Brenna 26 33 40:46 7-2-4 (23:16) 3-1-9 (17:30)
9   LKS Wis³a Strumieñ 26 32 37:57 5-3-5 (20:23) 4-2-7 (17:34)

10   LKS Spójnia Górki Wielkie 26 29 31:53 3-4-6 (18:32) 4-4-5 (13:21)
11   LKS Orze³ Zab³ocie 26 28 41:49 5-1-7 (23:25) 3-3-7 (18:24)
12   KS Wis³a Ustronianka 26 28 34:47 3-3-7 (15:24) 4-4-5 (19:23)
13   LKS Pogórze 26 25 46:61 4-4-5 (23:25) 3-0-10 (23:36)
14   LKS Olza Pogwizdów 26 21 39:67 4-3-6 (21:26) 2-0-11 (18:41)

Liga okrêgowa B � m³odzicy i juniorzy

29.05. Istebna - Zabrzeg m³odzicy 1 : 0 juniorzy 1 : 1
05.06. Kaczyce - Istebna        ,, 3 : 1       ,, 3 : 3

Tabela juniorów
m pkt bramki      U siebie  Na wyje�dzie

1     BTS Rekord Bielsko-Bia³a 22 50 58:19 9-0-2 (34:11) 7-2-2 (24:8)
2     LKS Olza Pogwizdów 22 44 67:30 7-4-0 (32:9) 6-1-4 (35:21)
3     LKS B³yskawica Drogomy�l 22 42 46:29 8-2-1 (29:13) 4-4-3 (17:16)
*
6     KP Trójwie� Istebna 22 34 58:37 6-2-3 (31:19) 4-2-5 (27:18)
*
12     LKS Mazañcowice 21 7 21:76 0-2-8 (6:39) 1-2-8 (15:37)

Tabela m³odzików
m pkt bramki      U siebie  Na wyje�dzie

1     BTS Rekord Bielsko-Bia³a 22 62 107:16 10-1-0 (55:9) 10-1-0 (52:6)
2     LKS Drzewiarz Jasienica 22 58 81:15 10-0-1 (50:6) 9-1-1 (31:9)
3     GKS Morcinek Kaczyce 22 40 80:47 7-1-3 (51:21) 6-0-5 (29:26)
6     KP Trójwie� Istebna 22 34 48:41 6-0-5 (25:20) 5-1-5 (23:21)
*
12     LKS Olza Pogwizdów 22 9 15:93 2-2-7 (8:27) 0-1-10 (7:66)
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LIGA OKRÊGOWA � M£ODZICY I JUNIORZY M£ODSI

Tabela juniorów m³odszych
                                                       pkt     bramki         U siebie          Na wyje�dzie

1 BKS Stal Bielsko-Bia³a 56 89:17 10-0-0 (24:2) 8-2-1 (55:15)
2 BBTS Ceramed Bielsko-Bia³a 54 123:18 9-2-0 (54:7) 8-1-1 (69:11)
3 BTS Rekord Bielsko-Bia³a 44 81:24 7-0-3 (48:11) 7-2-2 (33:13)
*
10 UKS Gimnazjum Istebna 12 35:100 2-0-9 (23:63) 2-0-8 (12:37)
*
12 LKS Olza Pogwizdów 7 22:171 1-1-8 (12:95) 1-0-10 (10:76)

Tabela m³odzików m³odszych
                                                       pkt     bramki         U siebie          Na wyje�dzie

1 Ceramed Bielsko-Bia³a 63 153:6 10-0-0 (63:2) 11-0-0 (90:3)
2 BTS Rekord Bielsko-Bia³a 50 87:17 8-1-2 (46:8) 8-1-1 (41:9)
3 TS Czarni-Góral ¯ywiec 48 60:16 9-0-2 (33:5) 6-3-1 (27:11)
*
9 UKS Gimnazjum Istebna 21 44:73 3-0-8 (28:41) 4-0-6 (16:32)
*
12 LKS Olza Pogwizdów 0 7:191 0-0-10 (6:90) 0-0-11 (1:101)

Opracowa³: Jacek Kohut

SPORT - DZIEÑ DZIECKA
� GIMNAZJUM

Wyniki konkurencji dla m³odzie¿y gimnazjalnej rozegra-
nych w Dniu Dziecka na obiekcie �Pod Skoczni¹�:

PI£KA NO¯NA
Dziewczêta Ch³opcy

I miejsce III F III C
II miejsce III A III A
III miejsce III G II C
PRZECI¥GANIE LINY

Dziewczêta Ch³opcy
I miejsce III G II C
II miejsce III H III B
III miejsce III B III E
SKAKANKA

Dziewczêta Ch³opcy
I miejsce Natalia Pustelnik III B Andrzej Pustelnik III B
II miejsce Marcelina Kohut III B Zbigniew Haratyk III D
III miejsce Justyna Bury III A Mateusz £ysek III D
HULA HOP

Dziewczêta Ch³opcy
I miejsce Halina Kawulok III A Wojciech Kukuczka II C
II miejsce Anna Szpak III A
III miejsce Donata Hulawy III B

I kto powiedzia³, ¿e dziewczyny nie umiej¹ graæ w pi³kêCi¹gnij, ci¹gnij

Zwyciê¿czyni hula � hop

Rozegrano te¿ kilka konku-
rencji, w których naprzeciw sie-
bie stanêli nauczyciele i ucznio-
wie m. in. przeci¹ganie liny i
mecz pi³ki no¿nej, w którym dru-
¿yna nauczycieli pokona³a zespó³
uczniów. Trzeba jednak pamiê-
taæ, ¿e ci ostatni mieli ju¿ w no-
gach trudy rozegranych wcze-
�niej kilku meczów turnieju dla
ch³opców.

Impreza by³a bardzo udana
równie¿ za spraw¹ pogody, która
akurat w tym dniu dopisa³a.

Nauczyciele i uczniowie przed meczem
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PI£KA NPI£KA NPI£KA NPI£KA NPI£KA NO¯NAO¯NAO¯NAO¯NAO¯NA
LLLLLYYYYYS FUS FUS FUS FUS FUSSSSSIIIIIOOOOON � UN � UN � UN � UN � URZ¥D GRZ¥D GRZ¥D GRZ¥D GRZ¥D GMINY IMINY IMINY IMINY IMINY ISSSSSTEBNATEBNATEBNATEBNATEBNA

W sobotê 12 czerwca 2004 w ramach imprezy z okazji 10 lecia firmy Lys Fusion rozegrano na boisku Pod Skoczni¹
towarzyski mecz, w którym zespó³ reprezentuj¹cy jubilata spotka³ siê z dru¿yn¹ Urzêdu Gminy Istebna. W obu dru¿ynach
wyst¹pi³o równie¿ go�cinnie kilku pi³karzy nie zwi¹zanych z rywalizuj¹cymi ekipami. Mimo kiepskiej pogody i namokniêtego

boiska mecz by³ bardzo ciekawy i sta³ na niez³ym poziomie. Po
wyrównanym pocz¹tku lepiej do panuj¹cych warunków przy-
stosowali siê pi³karze Lys Fusion, którzy osi¹gnêli znaczn¹ prze-
wagê i ju¿ do przerwy strzelili trzy bramki. Wydawa³o siê, ¿e
spotkanie zakoñczy siê klêsk¹ samorz¹dowców. Jednak w dru-
giej po³owie sytuacja diametralnie siê odmieni³a. Kibice prze-
cierali oczy ze zdumienia, bo tym razem to dru¿yna Urzêdu
Gminy zdecydowanie przewa¿a³a, jednak jej zawodnicy mieli
w tym dniu kiepsko nastawione celowniki. Do tego stopnia, ze
nie wykorzystali dwóch {!!} rzutów karnych, podyktowanych

przez sêdziego. Po meczu wszyscy byli jednak zadowoleni i ju¿
umówili siê na rewan¿, a samorz¹dowcy obiecali, ze nastêpnym
razem wynik bêdzie odwrotny.

LYS FUSION � URZ¥D GMINY ISTEBNA  3 : 1
Bramki:   Andrzej Moje�cik � 2, S³awomir Zychma / Lys

Fusion /  �  Miros³aw Kapa� / Urz¹d Gminy /
Sk³ad Lys Fusion:    Piotr Bury, Rafa³ Fiedor, Jerzy Jawor-

ski, Grzegorz Kaczmarzyk, Janusz Kawulok, Roman Ma³yju-

PI£KA NPI£KA NPI£KA NPI£KA NPI£KA NO¯NAO¯NAO¯NAO¯NAO¯NA
M IM IM IM IM I SSSSS T R Z O ST R Z O ST R Z O ST R Z O ST R Z O ST WT WT WT WT WA   � L ¥ SA   � L ¥ SA   � L ¥ SA   � L ¥ SA   � L ¥ SK A   P R AK A   P R AK A   P R AK A   P R AK A   P R ACCCCC OOOOO W N I K Ó W   O � W I AW N I K Ó W   O � W I AW N I K Ó W   O � W I AW N I K Ó W   O � W I AW N I K Ó W   O � W I AT YT YT YT YT Y

W dniu 8 maja 2004 w Zabrzu � Makoszowy zosta³y rozegrane Mistrzostwa �l¹ska Pracowników O�wiaty w pi³ce no¿nej 6
� osobowej na boiskach trawiastych. Wziêli w nich udzia³ tak¿e nauczyciele i pracownicy obs³ugi Gimnazjum w Istebnej. Dziel-
nie walcz¹c z wy¿ej notowanymi dru¿ynami zajêli 5 miejsce a za sportow¹ postawê otrzymali puchar Fair Play. Impreza by³a
�wietnie zorganizowana. Poni¿ej zdjêcia z tego wydarzenia:

W oczach przeciwników widaæ strach Warto by³o graæ!

Dru¿yna Urzêdu Gminy Istebna

Dru¿yna Lys Fusion Poland
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Ich wielu � ona / pi³ka / jedna

rek, Micha³ Marekwica, Tomasz Matuszny, Wac³aw Matuszny,
Andrzej Moje�cik, Jerzy Mo³dysz, Zbigniew Troszok, Miros³aw
Wójcik � Maczo, Andrzej Zowada, S³awomir Zychma

Sk³ad Urzêdu Gminy: Henryk Bestwina, Boles³aw Bury,
Krzysztof Chor¹¿y, Henryk Gazurek, Boles³aw Haratyk, Miro-
s³aw Kapa�, Jacek Kohut, Wies³aw Legierski,  Józef Micha³ek,
Adam Pilch, Mariusz Waszut, Tadeusz Witos

Opracowa³: J. Kohut

TENIS  STO£OWYTENIS  STO£OWYTENIS  STO£OWYTENIS  STO£OWYTENIS  STO£OWY
O  PUCHAR  WÓJTO  PUCHAR  WÓJTO  PUCHAR  WÓJTO  PUCHAR  WÓJTO  PUCHAR  WÓJTA  I  ROWERA  I  ROWERA  I  ROWERA  I  ROWERA  I  ROWER

Tradycyjny, coroczny Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Wój-
ta Gminy Istebna odby³ siê w czwartek 03.06.04  w domu wcza-
sowym �Maria� w Istebnej. Organizatorami imprezy byli � Urz¹d
Gminy w Istebnej oraz kierownictwo DW �Maria�. G³ówn¹ na-
grodê dla najlepszego zawodnika turnieju � rower górski � ufun-
dowa³ prezes firmy Oris z Bêdzina P. W³odzimierz Malejewski.

W zawodach wziê³o udzia³ 24 uczestników reprezentuj¹cych
szko³y podstawowe w Istebnej i Koniakowie, Gimnazjum w Isteb-
nej oraz gospodarza imprezy z DW �Maria� � 10 dziewczyn i 14
ch³opców.

Oto wyniki poszczególnych kategorii:
Dziewczêta � kategoria open:
1. Sabina Dragon
2. Agnieszka Kawulok
3. Alicja Kaczmarzyk
Ch³opcy � szko³a podstawowa:
1. Janusz Golik
2. Tomasz Kaczmarzyk
3. Mariusz Golik
Ch³opcy � gimnazjum:
1. Stanis³aw Rucki
2. £ukasz Ma³yjurek
3. £ukasz Polok
Turniej o nagrodê g³ówn¹ � rower � startowali najlepsi w po-

szczególnych kategoriach oraz najlepsza w�ród dziewcz¹t ze szko-
³y podstawowej:

Fina³:                    Stanis³aw Rucki � Janusz Golik         2 : 0
O 3 miejsce:        Alicja Kaczmarzyk � Sabina Dragon  2 : 1
Organizatorzy ze strony Urzêdu Gminy dziêkuj¹ za wspó³-

pracê kierownictwu DW �Maria�, a opiekunom  za przygotowa-
nie reprezentacji szkó³. Opracowa³:  J. Kohut

ZAWODY
W KOLARSTWIE GÓRSKIM XC

Piêkna, s³oneczna pogoda i grz¹skie b³oto towarzyszy³o 55
zawodniczkom i zawodnikom w pierwszych Otwartych Zawo-
dach w Kolarstwie Górskim XC o Puchar Wójta Gminy Isteb-
na, które odby³y siê w niedzielê, 13 czerwca br. na trasie wyty-

czonej w okolicach przysió³ków Tartak, Wilcze, Mikszówka w
Istebnej. Zawodnicy i zawodniczki startuj¹cy ³¹cznie w 6 kate-
goriach wiekowych, w tym 5 mêskich i 1 kobiecej �open� mieli
do pokonania 2 lub 4 pêtle o jednostkowej d³ugo�ci 6,25 km.
Nie wszystkim ta sztuka siê uda³a, poniewa¿ trasa nie nale¿a³a
do ³atwych: liczy³a siê w du¿ym stopniu nie tylko kondycja, ale
równie¿ do�wiadczenie i spore umiejêtno�ci techniczne. Ogrom-
nym utrudnieniem by³o
b³oto, poniewa¿ kilku-
dniowy okres przed za-
wodami by³ wyj¹tkowo
deszczowy, a s³oneczna
i sucha pogoda w dniu
zawodów nie wystarczy-
³a do jej osuszenia. O
trudno�ci trasy �wiadczy
spora ilo�æ defektów i
wywrotek, na szczê�cie
bez wiêkszych obra¿eñ.
Zwyciêzcy w swoich ka-
tegoriach wiekowych, tj.
miejsca od 1 do 3, otrzy-
mali z r¹k Danuty Rabin,
Wójta Istebnej, okaza³e
puchary, wszyscy startu-
j¹cy dyplomy pami¹tko-
we, a liczne nagrody ufundowane przez sponsorów trafi³y do
r¹k zawodników, którym dopisa³o szczê�cie w trakcie losowa-
nia. W Amfiteatrze �Pod Skoczni¹�, gdzie usytuowane by³o
biuro zawodów oraz start i meta zgromadzi³a siê spora grupka
kibiców zawziêcie dopinguj¹cych swoich faworytów. Organi-
zatorzy zadbali równie¿ o gastronomiê serwuj¹c wszystkim
posi³ki z grilla, ciep³e dania, wody mineralne i s³odycze. Spor-

Efektowny przeskok przez rów

Start wspólny mêskich kategorii
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towa i organizacyjna czê�æ imprezy sta³a na wysokim pozio-
mie, pomimo skromnego bud¿etu imprezy (wpisowe wynosi³o
tylko 7 z³). Fakt ten potwierdzaj¹ opinie prawie wszystkich za-
wodników, którzy jednoznacznie wyra¿ali swoje uznanie za fa-

chow¹ organizacjê, a zw³aszcza doskonale przygotowan¹ trasê
wy�cigu obfituj¹c¹ we wszystko, co powinna posiadaæ profe-
sjonalna trasa cross country, a wiêc: podjazdy, zjazdy, odcinki
szerokie, w¹skie no i wszechobecne b³oto daj¹ce siê we znaki
szczególnie tym, którzy na co dzieñ nie trenuj¹ w tak ciê¿kich

warunkach. Buduj¹cy dla organizatorów by³ udzia³ w zawodach
kilku utytu³owanych zawodników, w tym m.in. Janusza Lewan-
dowskiego, Remigiusza Cioka, Wojciecha  Semera i innych
mistrzów kraju w XC i maratonach MTB. Spore zainteresowa-
nie tego rodzaju zawodami zachêci³o organizatorów imprezy,
którym byli Urz¹d Gminy w Istebnej i NKS �Trójwie� Beskidz-
ka�, do przygotowania kolejnej edycji w przysz³ym roku. Byæ

SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT

Na trasie w okolicach Wilczego

Defekty równie¿ siê zdarza³y

Szczególnie trudne i b³otniste by³y odcinki le�ne

Czasem lepiej prowadziæ rower

K³adka na rz. Olza i upragniony zjazd z
pêtli na met¹

ZAWODY
W KOLARSTWIE GÓRSKIM XC

(dok. ze str. 15)

mo¿e uda siê wytyczon¹
ju¿ trasê oznakowaæ na
sta³e i zachêciæ tym sa-
mym kolarzy z bliska i z
daleka do czêstszego od-
wiedzenia Istebnej, któ-
ra obfituje w tereny do-
skona³e do uprawiania
tej piêknej i popularnej
dyscypliny kolarstwa
górskiego.

PODZIÊKOWANIA
Impreza nie odby³a-

by siê bez pomocy rze-
czowej i finansowej
sponsorów i ¿yczliwych
mieszkañców, którzy
zgodzili siê na wytycze-
nie trasy przez ich posesje. Szczególne podziêkowanie sk³ada-
my dla: Lys Fusion Sp. z o.o., Firmie �WIiRO�, Zenonowi Sit-
ko, Pizzerii �Hawaj�, Piekarni �Pro-piek�, Firmie �Drewno-
park�, Zak³adom Przetwórstwa Miêsnego �Legierski� s.c., Fir-
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mie �Mirotrans� za ufundowanie nagród i poczêstunku dla za-
wodników. Fachowe zabezpieczenie trasy wy�cigu by³o mo¿li-
we dziêki niezwykle sprawnym i ofiarnym dzia³aniom cz³on-
ków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Istebna-Centrum, a tak¿e po-
mocy Stra¿y Granicznej z Jaworzynki i Komendy Powiatowej

Policji z Cieszyna. Dziêkujemy równie¿ Pañstwu Teresie i Fran-
ciszkowi Zawada z Istebnej za wyra¿enie zgody na przejazd
kolarzy przez ³¹kê i wiele wyrozumia³o�ci na czas przebiegu
zawodów. S³owa uznania dla Jurka Kukuczki i Micha³a Zawa-
dy za wykoszenie trawy i doskona³¹ robotê z mostkiem na Pr¹-
dowcu, Gosi Marekwicy, Dagmarze Szturc-Legierskiej i Mir-
kowi Kukuczce za profesjonalne prowadzenie Biura Zawodów,

Zwyciêzcy najsilniejszej kategorii - puchar wrêcza Pani Wójt
fot. J. Kohut

SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT

Kobiety na podium nagradzane przez Pani¹ Danutê Rabin

Józefowi Micha³kowi i Mirkowi Gazurkowi za sprawny start,
sêdziowanie i �³apanie� zawodników na mecie, Jackowi Kohu-
towi za serwis fotograficzny, Januszowi Waszutowi za troskê,
pomoc techniczn¹ i �myjniê� rowerow¹, Wojtkowi Ka³uckie-
mu za skuteczne liczenie pêtli, Dorocie Gazurek za smaczne
frytki, i oczywi�cie Pani Wójt, Danucie Rabin, za zaszczycenie
zawodników i organizatorów swoj¹ obecno�ci¹, wrêczanie pu-
charów i dyplomów i bezb³êdne (pomimo uszkodzonego star-
tera) komendy do startu.

Wies³aw Legierski
Urz¹d Gminy w Istebnej

I Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim XC o Puchar Wójta Gminy w Istebnej - 13.06.2004 r.

WYNIKI  OFICJALNE

miejsce nr start Nazwisko i imiê rok urodz. miejscowo�æ wynik strata

mê¿czy�ni rocznik 1964 i starsi - 12,4 km (2 x 6,2 km)

1 22 Lewandowski Janusz 1956 Koniaków 0:38:21 0
2 20 Grzempa Grzegorz 1946 Bielsko-Bia³a 0:41:13 02,52
3 30 Kud³a Mariusz 1963 Bielsko-Bia³a 0:41:52 03,31
4 3 Spilok Tadeusz 1957 Ustroñ 0:44:54 06,33
5 37 Kocybik Ryszard 1953 Koniaków 0:49:09 10,48
6 45 Kolonko Mieczys³aw 1957 Paw³owice 0:52:18 13,57
7 60 Kowalski Andrzej 1955 Koniaków 1:03:35 25,14

mê¿czy�ni rocznik 1965-1974 - 12,4 km ( 2x 6,2 km)

1 53 Semer Wojciech 1967 Jaworze 0:36:54 0
2 26 Chmielewski Rafa³ 1973 Bielsko-Bia³a 0:40:09 03,15
3 43 Micha³ek Piotr 1967 Jaworzynka 0:45:19 08,25
4 2 Zajonc Jan 1967 Ustroñ 0:45:21 08,27
5 48 Darul Jaros³aw 1970 Przemków 0:46:57 10,03
6 14 Repelowicz Marek 1965 Bielsko-Bia³a 0:47:04 10,10
7 15 Rytwiñski Tomasz 1970 Bielsko-Bia³a 0:49:47 12,53
8 47 Mazur Artur 1970 ¯ory 1:00:42 23,48

4 Dyka Miros³aw 1969 Ustroñ nie ukoñczy³

ZAWODY W KOLARSTWIE GÓRSKIM XC  (dok. ze str. 16)
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mê¿czy�ni rocznik 1975-1982 - 24,8 km (4 x 6,2 km)

1 42 Ciok Remigiusz 1979 Bielsko-Bia³a 1:05:28 0
2 27 Jakubowski Tomasz 1979 Bielsko-Bia³a 1:09:26 03,58
3 19 Stopka Mi³osz 1982 Bielsko-Bia³a 1:10:02 04,34
4 13 Krzemiñski Artur 1977 Cieszyn 1:11:00 05,32
5 12 Pipieñ Damian 1977 Cieszyn 1:14:03 08,35
6 36 Szafraniec Szymon 1980 Leszczyny 1:22:21 16,53
7 18 Puzoñ Mariusz 1982 Cieszyn 1:27:06 21,38

25 Suszka Krzysztof 1982 Istebna nie ukoñczy³

mê¿czy�ni rocznik 1983-1987 - 24,8 km (4 x 6,2 km)

1 41 Przyby³a Marcin 1983 Szczyrk 1:05:53 0
2 28 Stojanowski Maciej 1985 Bielsko-Bia³a 1:09:26 03,33
3 11 Zoñ Mateusz 1985 ¯ywiec 1:10:28 04,35
4 34 Micha³ek Mariusz 1987 Istebna 1:11:29 05,36
5 33 Ja³owiczor S³awomir 1987 Jaworzynka 1:14:33 08,40
6 52 Macura Grzegorz 1986 Harbutowice 1:17:24 11,31
7 21 Grzempa Jan 1987 Bielsko-Bia³a 1:18:30 12,37
8 29 £ukaszewski Jakub 1985 Bielsko-Bia³a 1:21:34 15,41
9 54 Legierski Franciszek 1987 Istebna 1:22:40 16,47
10 58 Cie�lar Micha³ 1987 Wis³a 1:30:16 24,23
11 39 Krê¿elok Rafa³ 1985 Istebna 1:30:18 24,25
12 44 Kolonko Marcin 1985 Paw³owice 1:36:14 30,21
13 57 Cie�lar Marek 1986 Wis³a 1:41:10 35,17
14 59 Wawrzacz Jakub 1987 Katowice 1:42:00 36,07
15 9 Nacharnowicz Tomasz 1986 Cieszyn 1:48:01 42,08

51 Dziedzic S³awomir 1987 Jaworzynka nie ukoñczy³

24 Lewandowski £ukasz 1985 Koniaków nie ukoñczy³

mê¿czy�ni rocznik 1988 i m³odsi - 12,4 km (2 x 6,2 km)

1 35 Gazurek Sebastian 1990 Jaworzynka 0:39:44 0
2 40 Biernat Adrian 1988 Istebna 0:40:34 00,50
3 8 Janota Marcin 1990 Cieszyn 0:50:56 11,12
4 46 Glajcar Dominik 1991 Wis³a 0:54:53 15,09
5 56 Stañko Sergiusz 1991 Istebna 0:58:57 19,13
6 55 Probosz Micha³ 1991 Istebna 1:04:37 24,53

50 Sikora Tomasz 1989 Istebna nie ukoñczy³

kobiety open - 12,4 km (2 x 6,2 km)

1 16 Kubalok Weronika 1986 Istebna 0:48:02 0
2 38 G³owania Klaudia 1974 Ustroñ 0:50:12 02,10
3 17 Kubalok Katarzyna 1990 Istebna 0:51:21 03,19
4 31 Krê¿elok Agata 1987 Istebna 0:53:31 05,29
5 32 Krê¿êlok Karolina 1986 Istebna 0:54:51 06,49
6 23 Ligocka Magdalena 1989 Istebna 0:57:00 08,58
7 49 Kilian El¿bieta 1992 Istebna 1:06:55 18,53

SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT

ZAWODY W KOLARSTWIE GÓRSKIM XC  (dok. ze str. 17)
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URZ¥D SKARBOWY
INFORMUJE

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Cieszynie informuje:
Z dniem 1 lipca 2004 roku wprowadzono zmiany do
art. 9 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1995 roku o zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr
142, poz. 702 z pó�n. zm.).
Zgodnie z wprowadzon¹ zmian¹ podatnicy podatku docho-
dowego od osób fizycznych, dla których p³atnikiem jest
organ emerytalny lub rentowy, mog¹  dokonaæ zg³oszenia
aktualizacyjnego za po�rednictwem tego p³atnika. P³atnik
jest zobowi¹zany przekazaæ zg³oszenie naczelnikowi urzê-
du skarbowego w³a�ciwemu dla podatnika w terminie 7 dni
od dnia z³o¿enia przez podatnika tego zg³oszenia.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych niepro-
wadz¹cy dzia³alno�ci gospodarczej, dla  których obowi¹zek
aktualizowana  danych wynika z faktu otrzymania dowodu
osobistego, mog¹ dokonaæ zg³oszenia aktualizacyjnego za po-
�rednictwem organu wydaj¹cego dowód osobisty.
Organ ten obowi¹zany jest do poinformowania podatnika
o obowi¹zku z³o¿enia zg³oszenia aktualizacyjnego oraz
do przekazania zg³oszenia naczelnikowi urzêdu skarbo-
wego w³a�ciwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia
z³o¿enia przez podatnika tego zg³oszenia.
Podatnicy nieprowadz¹cy dzia³alno�ci gospodarczej, po
uzyskaniu nowego dowodu osobistego, w urzêdzie wyda-
j¹cym dowód osobisty, uzyskaj¹:
- informacjê o obowi¹zku z³o¿enia zg³oszenia aktuali-
zacyjnego
- formularz zg³oszenia aktualizacyjnego NIP-3
- mo¿liwo�æ pozostawienia w tym urzêdzie wype³nio-
nego formularza
Dziêki temu podatnik, który bêdzie chcia³ z takiej mo¿li-
wo�ci skorzystaæ, nie bêdzie musia³ sam przekazywaæ zg³o-
szenia do urzêdu skarbowego i ponosiæ ewentualnych kosz-
tów wysy³ki, gdy¿ obowi¹zek przekazania do urzêdu skar-
bowego, wype³nionego zg³oszenia aktualizacyjnego, spo-
czywaæ bêdzie na urzêdzie wydaj¹cym dowód osobisty.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego

KWIAT  PAPROCI
W s³onecznym zamy�leniu majowym,
roztêskniona Ziemia
zanurzy³a siê w marzeniach
o nadej�ciu nocy czerwcowej.
Tej piastowskiej, pras³owiañskiej
jednej w roku - �wiêtojañskiej.
Od wieków legenda g³osi:
zakwita w tê Noc kwiat paproci.
Kto kwiat znajdzie - szczê�cie chwyci
czy na d³ugo nim siê syciæ
bêdzie cz³owiek?
odmiany losu spragniony?
gdy szuka Skarbu w krzewach paproci zielonych?
Roz³o¿one wachlarze paproci
zazdro�nie klejnot swój skry³y,
natura swoich skarbów nigdy nie zdradzi³a.
Po�ród nocy parnej, �wietlikami fosforyzuj¹cej,
ko³ysz¹ siê krzewy �wierszczami pulsuj¹ce,
w szafirze nieba usianego gwiazdami,
utkwi³ swój wzrok cz³owiek
i podziêkowa³ Bogu, za te wszystkie czary
jakie Bóg da³ mu ujrzeæ, tê piêkno�æ bez miary
Nocy �wiêtojañskiej, za przywrócenie wiary
jak¹ utraci³, rozum i serce swoje tak wzbogaci³;
A szczê�cie, jakiego szuka³ jest tylko w legendzie
a Bóg tak blisko niego, naoko³o, wszêdzie...

Halina Bukowska-Gluza

GRÓNICZKI GRONIE
Hej gróniczki grónie moij rodzinnej strónie
siedzicie od wieków na beskidzkim trónie
siedzicie se spokojnie siedzicie se dumnie
tymu my górale mómy tu tak szumnie
gdy dzwigniesz w góre czo³o
i spojrzysz woko³o
wszyndzie widaæ gróni pasmo i ma³e gróniczki

poustawiane ko³o sebie ciasno
ponad gróniami sun¹ siê chmury ob³oki
a w dole szumi¹ górskie potoki
rano gdy s³oñce wschodzi nowy dziyñ sie rodzi
promienie s³oñca o�wietlajóm grzbiety gróni
a od dolin narazie s³oñce stroni
w dolinach promieni s³oñca ma³o
powoli ze zmroku ukazujóm sie szaro
nasi przodkowie tam piêkny zak¹tek �wiata na�li
potem przez wieki swoje ³owce pa�li
stawiali drewniane chaty szyndzio³ami kryte
malowniczo w górskim krajobrazie skryte
mija³y wieki mija³y lata
zmieni³y siê zwyczaje ludzi i beskidzko chata
a grónie sie nie zmieni³y siedzóm w Beskidach pewnie
¿odyn ich tu z tela nie gnie

                                                         Jozef z Olecek

SPRZEDAM Audi 80 1,6 TD
rok prod. 1981 r., hak holowniczy, centralny za-

mek, spryskiwacze reflektorów, op³acone OC, �wie-
¿o po przegl¹dzie technicznym, spalanie 4,8 (na tra-
sie) - 5,5 (zim¹) oleju napêdowego, nowe: akumula-
tor (2003), tarcza sprzêg³a (2003), ga³ki (2003), amor-
tyzatory przód (2004), ty³ (2002), ³o¿yska kó³ (2003);
opony zimowe, oryginalna grza³ka do podgrzewania
silnika zim¹ na 220 V, dodatkowo komplet oryginal-
nych alu-felg, stan ogólny dobry, wskazane niewiel-
kie roboty blacharskie i malowanie kilku elementów,
wyczuwalny luz na prawym przegubie, uszkodzona
klamka w tylnych drzwiach i zamek w baga¿niku, me-
chanicznie bez zarzutu, kolor metaliczny br¹z, suge-
rowana cena 1900 z³ do negocjacji.

Kontakt: Istebna, tel. 691266815.
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SklSklSklSklSkleeeeep �Mp �Mp �Mp �Mp �Mebebebebeblik�lik�lik�lik�lik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,

SYPIALNIE, KUCHNIE
I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

PILARKI ,  KOSY,  £AÑCUCHY,  OLEJE
WARSZTAT -  NAPRAWA URZ¥DZEÑ

HUSQVARNA,  ST IHL I  INNE
NAPRAWA KOSIAREK -  RATY,  SERWIS

Autoryzowany Przedstawiciel �STIHL"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy
Biuro rozliczeñ podatkowych

�BUCHALTER�
Filia Istebna - Andzio³ówka 844
tel. 855 7624 czynne codziennie

ofe r u je  pe³n¹  obs³ugê  ks iêgowo -podatkow¹,
kadr owo -p ³acow¹ p racown ików d la  F i rm

oraz  osób f i z ycznych  (P IT )
B iu r o  pos iada l i cenc jê  MF n r  7058/98 o raz
ubezp ieczen ie  od  odpowiedz ialno�c i  cyw i lne j

TU iR  C IGNA STU S.A .  n r  po l isy  A167944

P Z U  U B E Z P I E C Z E N I A
lllll KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/

lllll ZIELONA KARTA
lllll KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥

lllll MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUDOWANIA GOSPOD.
lllll ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. 855 71 02

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00
Wtorek - sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)

8.00 do 13.00, tel. 855 64 93

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel 9.00-19.00,

* URZ¥D GMINY POK. 117:
wtorki 8.30-11.00

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek - Koniaków 733

tel. 855 71 81

- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW,
  ZIELONA KARTA, PAKIETY KOMUNIKACYJNE
- MAJ¥TKOWE - BUDYNKI, SKLEPY, FIRMY
- PE£NY ZAKRES ZWIERZÊTA DOMOWE,
  KOSZTY LECZENIA ZAGRANICZNEGO
  ¯YCIOWO-EMERYTALNE II I III FILAR W PZU

WARTA SA
TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

- SZEROKI WYBÓR FIRM

UBEZPIECZENIA WSZELKIE
W domu handlowym �U Gazdy� w Istebnej Centrum - Ryszard Chwist
poniedzia³ek 15.00 17.00
wtorek 9.00 12.00 15.00 17.00
czwartek 9.00 12.00 15.00 17.00
pi¹tek 15.00 17.00
sobota 9.00 12.00

nr tel. 0 601 45 30 46
lub (033) 855 63 10
Pozosta³e godziny praca
w terenie wg. uzgodnieñ

Compensa S.A.
PTU S.A.

Samopomoc S.A.
WARTA S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych �TUW�
- Najtañsze stawki ubezpieczniowe!
- Mo¿liwo�æ zawierania umów w domu klienta!

Polecamy:
l Pe³ny zakres us³ug optycznych
l Realizacja recept Narodowego Funduszu Zdrowia
l Szybka realizacja zleceñ

Gabinet okulistyczny
l Komputerowe badanie wzroku
l Dobór soczewek kontaktowych

Badania wykonuj¹ specjali�ci chorób oczu
Wtorek od 15.00 - lek. med. Krystian Czajkowski
Pi¹tek od 15.30 - lek. med. W³adys³awa Broda

Mo¿liwo�æ telefonicznej rejestracji - tel. (033) 855 30 84

ZAK£AD OPTYCZNY
ul. 1-go Maja (pawilon us³ugowo-handlowy)

43-460 Wis³a tel./fax (033) 855-30-84
czynny: pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

PRZYJMÊ ZIEMIÊ
Bielesz Renata

Istebna Po³om 1291, tel. 858 86 96


